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As grandes filas nas agências da CPFL são constantes: reflexo da falta de trabalhadores nesses locais

Diretoria do Sintius questiona onde foi parar o pessoal do Sinergia

Nelson DiasInsegurança. Esse é o
sentimento de grande parte
dos trabalhadores da CPFL
Piratininga que atuam nas
várias agências de atendi-
mento ao consumidor na
Baixada Santista.

O último episódio que
justifica esse temor por parte
dos funcionários da empresa
ocorreu em março deste ano,
quando a agência localizada
em Cubatão foi assaltada no
período noturno.

Por volta das 21h30,
bandidos renderam o porteiro
e invadiram a unidade de
Cubatão. Em seguida, le-
varam cerca de R$ 5 mil do
local. A quantia subtraída
pelos elementos era referente
ao pagamento de contas de
luz atrasadas.

Vale destacar que a agên-
cia de Cubatão tem uma
movimentação muito grande
de pessoas e de dinheiro,
principalmente dos dias 1º a
10 de cada mês.

O pior de tudo é que,
conforme apurado pela Di-
retoria do Sindicato, um segu-

Maioria dos eletricitários já definiu: fora Sinergia!
A Diretoria do Sintius

tomou conhecimento de
que representantes do
Sinergia, um sindicato
fantasma do Estado,
estariam em nossa base
territorial para panfletar
sobre a eleição da nova
diretoria dessa pseudo-
entidade. No entanto, na
verdade, o real intuito
dessa suposta visita seria
associar trabalhadores,

cuja representação por
direito é do Sintius.

Estávamos esperan-
do a visita dos dirigentes
desse sindicato fantasma
ligado à CUT e que não
possui representação
legítima. Vale destacar
que dois de seus “repre-
sentantes” na Baixada
Santista nem são traba-
lhadores da categoria,
mas ex-funcionários do

ramo energético contra-
tados por essa central
sindical para defender os
interesses da categoria.
Mas de que categoria?

Curiosamente, nin-
guém apareceu. A demo-
cracia pressupõe o respei-
to e a vontade da maioria
dos eletricitários. E a ca-
tegoria da Baixada San-
tista já tomou uma deci-
são: fora Sinergia!

Fausto Simões Jr.

rança à paisana trabalharia no
lado de fora da agência para
garantir a segurança do local.

Esse é um fato grave.
Qualquer reação brusca desse
funcionário pode colocar a
vida dos cidadãos em risco.

Diante de mais esse fato
lamentável, a Diretoria do
Sintius comunicou à gerência
da CPFL sobre a necessidade
de tomar uma providência
urgente para garantir  a inte-
gridade dos trabalhadores e dos
cidadãos nessas unidades.

Em função da pressão do
Sintius, a CPFL decidiu co-
locar os funcionários dessa
empresa terceirizada res-
ponsável pelo recebimento
das contas em um local sepa-
rado das agências.

Cadeirada
Antes desse episódio em

março, vale destacar que os
funcionários de Cubatão já
tinham sido testemunhas de um
furto da moto de um consumidor
que estava na agência.

Diante do fato, o segu-
rança entrou para agência e

os trabalhadores ficaram
apreensivos, devido ao risco
de um possível tiroteio.

Em junho de 2009, um
outro episódio também re-
gistrado na mesma unidade
fez com que o Sindicato
exigisse uma resposta ime-
diata da CPFL: um consu-
midor irritado com o aten-

dimento prestado arremessou
uma cadeira contra a parede.

A falta de funcionários
nas agências da Baixada San-
tista gera insatisfação dos
clientes, que deveriam ser
atendidos com agilidade. O
fato chama a atenção para a
falta de segurança dos em-
pregados da CPFL, que ficam

sujeitos ao estresse de con-
sumidores pela deficiência no
atendimento.

Na época, a Diretoria do
Sindicato entregou uma carta
aberta à população da Baixada
Santista para relatar os proble-
mas enfretados pela categoria e
o descaso da empresa para com
os moradores da região.
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Atuação sindical Funcionários da CPFL
aprovam alteração em Programa

de Aposentadoria Incentivada

Start Engenharia

Sindicato participa de
debate sobre HomologNet

Sintius apura denúncias de
descontos indevidos em salários

Os trabalhadores da CPFL Piratininga aprovaram o
aditivo ao ACT 2010/2011, na cláusula referente ao
Programa de Aposentadoria Incentivada, que prevê a
indenização para funcionários aposentados ou em
condições de aposentadorias pelo INSS. A decisão foi
tomada pela categoria no dia 24 de março, quando foi
realizada assembleia para discutir o tema.

Quem se desligar da empresa até o fim de maio receberá
o pagamento das verbas rescisórias, além de 30% da base
mensal (salário base acrescido dos adicionais fixos),
multiplicada pelo número de anos de serviços da companhia.
A indenização se limita a um teto de até 6 bases mensais.

A partir de agora, o trabalhador receberá outros benefícios:
- Pagamento de uma base mensal a mais;
- Assistência médica/hospitalar e odontológica por 9

meses, após o desligamento da empresa;
- Isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre

as verbas indenizatórias;
- E pagamento, pela empresa, de até 3 contribuições

mensais ao respectivo Plano de Previdência Suplementar,
referente às parcelas da empresa e do empregado.

Quem quiser se valer desse benefício terá de se
manifestar por escrito, até o dia 15 de abril, e ao seu superior
imediato a intenção de aderir ao Programa de Apo-
sentadoria Incentivada. Vale destacar que os desligamentos
ficarão a critério da CPFL e serão feitos de 15 de abril a 31
de dezembro.

Aqueles que se manifestarem após o dia 15 de abril
não farão jus aos novos benefícios, mas terão garantido os
30% da base mensal (salário base acrescido dos adicionais
fixos), multiplicada pelo número de anos de serviços da
companhia. Mais detalhes no nosso site: www.sintius.org.br.

O Sindicato apresentou
aos trabalhadores a pauta de
reivindicações para o ACT
2010/2012, nas assembleias
dos dias 30 e 31  de março. A
proposta foi aceita pela mai-
oria da categoria e tem como
conteúdo itens de ordem eco-
nômica.

Fechado no ano passado em
audiência no TRT, em São Pau-
lo, o ACT 2010/2012 contém
algumas cláusulas que, segundo
alguns trabalhadores, parecem
não estar sendo cumpridas.

As denúncias contem-
plam principalmente a ocor-
rência de descontos indevidos
do Seconci e o cancelamento
da cesta básica, vinculado a
faltas injustificadas. O Sindi-
cato estará oficializando à
empresa a cobrança de docu-
mentos que comprovem o
cumprimento destes e de ou-
tros itens acordados no TRT.

Outra situação levantada
pelos trabalhadores está liga-
da a relatos de habituais atra-
sos do horário de almoço. O

Sindicato cobrou esclareci-
mentos da Start, que confir-
mou os fatos. No entanto, ex-
plicou que isso ocorria de for-
ma eventual e ligada a possí-
veis atrasos na liberação para
serviços.

Para confirmação, estare-
mos verificando junto à  CPFL
Piratininga de que forma es-
tão sendo programados os tra-
balhos e os horários reais dos
últimos desligamentos solici-
tados pela Start Engenharia.
Aguardem.

Sandro Thadeu

O debate sobre o Homologonet foi realizado no dia 30 de março

O Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) vai publicar
até julho uma portaria que
incluirá os dirigentes sindicais
no Sistema HomologNet, que
foi criado com o objetivo de
agilizar o procedimento de
assistência ao trabalhador na
fase de homologação da res-
cisão do contrato de trabalho.
Dessa forma, a pasta corrige
uma enorme falha, que des-
respeita inclusive a CLT.

“Essa questão já está ven-
cida no Ministério. Já existe a
intenção de publicar uma por-
taria para que os sindicatos
sejam incluídos no sistema. A
publicação ainda vai levar um
tempinho, mas até julho ela deve
ser publicada”, ressaltou o
superintendente regional do
Trabalho e Emprego de São
Paulo, José Roberto de Melo.

Ele foi um dos convidados
a participar de um debate sobre
o HomologNet, realizado no
último dia 30. O evento foi
fruto de uma parceria entre a
Subseção de Santos da Ordem

dos Advogados do Brasil (OAB-
Santos) e o Conselho Sindical
Regional (CSR) da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira.

O diretor do Sintius e
coordenador do grupo de tra-
balho do CSR, Carlos Alberto
Oliveira Cardoso, o Platini,
destacou que o movimento
sindical da Baixada Santista está
debatendo o HomologNet
desde o final do ano passado,
quando a ferramenta foi lançada
pelo MTE.

Durante as reuniões, ve-
rificaram que o sistema precisava
ser aprimorado para que os sindi-

catos tivessem o poder de acom-
panhar as homologações. Tam-
bém sugeriu a vinculação do
HomologNet com o Sistema
Mediador, impedindo que as
empresas direcionem a homo-
logação para a entidade que não
representa efetivamente a cate-
goria profissional do empregado.

A iniciativa do Conselho
Sindical foi elogiada pelos
representantes do MTE, porque
os sindicatos são fundamentais
para sugerir propostas,  a-
perfeiçoar o atual sistema e
corrigir falhas não detectadas
pelo MTE.

Novos sócios - Março/2011

Falecimento

Adelino Lima Gomes - Ativa/Sabesp
Aguinaldo Aparecido Medeiros - Ativa/Sabesp

André Luiz Tessaro - Ativa/Sabesp
Benedito Passos Martins - Ativa/Sabesp

Dayane Cristina da Rocha - Ativa/Sabesp
Denis da Silva - Ativa/Water Port

Helinton Henrique Cardoso Carvalho - Ativa/Sabesp
Isaac Zuliani Barros - Ativa/Sabesp

João Batista O. Marques - Ativa/Sabesp
José Alex Ferreira - Ativa/Sabesp

José de Souza Neto - Ativa/Water Port
Leandro Prado dos Passos - Ativa/Sabesp

Luiz Andrade Rosa - Ativa/Sabesp
Marcos Rodrigues Martins - Aposentado/CPFL

Moacyr Domingos Garcia - Ativa/Sabesp
Nelson Afonso Martinez - Aposentado/Sabesp

Oscar dos Santos Murat - Ativa/Sabesp
Ozeias Cunha de Oliveira - Ativa/Sabesp

Raquel Aparecida da Cruz Torres - Ativa/Sabesp
Ricardo Souza da Silva - Ativa/Sabesp

Roberta Marques Batista - Ativa/Sabesp
Roberto Augusto de Jesus Souza - Ativa/Sabesp

Roger Gonçalves Ranzani - Ativa/Sabesp
Tharcisio Luiz. A. Pachedo - Ativa/Sabesp
Wellington Eduardo Facim - Ativa/Sabesp

Jonas Gomes - Aposentado/Eletropaulo
 Falecido em 23/03/2011
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Sabesp e Cetesb

A ETE Vila Zila fica sem nenhum tipo de segurança. Ao lado, o pararraio quebrado há dois anos

Trabalhadores aprovam pauta de
reivindicações para novo ACT

Os trabalhadores da
Water Port aprovaram, em
assembleias realizadas na
sede da empresa, a pauta de
reivindicações referente ao
ACT 2011/2012. Dentre as
necessidades apontadas no
documento destacam-se a

abrangência do plano de saú-
de e a inclusão do vale-refei-
ção.

O Sindicato aguarda a
abertura das negociações e
conta com o apoio da catego-
ria. Vamos por peso nessa
luta. Filie-se ao Sintius!

Apesar das reclamações do Sintius, continuam os proble-
mas de segurança dos trabalhadores que atuam na Estação de
Tratamento de Esgoto da Vila Zilda (ETE), em Guarujá. Uma
das principais falhas é o pararraio quebrado, que está nessa
situação há dois anos (ver ao lado).

Além disso, outra falha é a falta de ar-condicionado na
sala do operador da ETE. A ausência desse tipo de aparelho
compromete a vida útil dos demais equipamentos e computa-
dores do local, sempre expostos ao calor e à umidade.

Além disso, a unidade da empresa fica desprotegida o dia
inteiro, devido à falta de vigilância. Para o Sindicato, esses
problemas representam mais um descaso da empresa para com
os trabalhadores.

ETE da Vila Zilda é o retrato da
falta de manutenção da Sabesp

Fotos: Imprensa Sintius

O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) baixou o De-
creto Estadual nº 56.877/2010,
que dispõe sobre a imple-
mentação de Programas de Par-
ticipação nos Lucros ou Re-
sultados no âmbito das empre-
sas controladas pelo Estado,
como a Sabesp.

As diretrizes foram pu-
blicadas na edição do último dia
25 do Diário Oficial do Estado.

Em resumo, o decreto limi-
ta o peso de indicadores opera-
cionais e corporativos em até
20% e reafirma o limite de uma
folha de pagamento sem adici-
onais. A diretriz do governador
também estabelece prazos limi-
tes para apresentação de metas
e, de novo, relega as negociações
da PLR com os sindicatos para
segundo plano.

Vale destacar que a legis-
lação prevê a participação dos
representantes dos trabalhado-
res nas negociações da PLR.

O Sintius estuda algumas
medidas para reverter esse de-
creto e estabelecer uma nego-
ciação justa da PLR para os tra-
balhadores da Sabesp.

Por decreto,
Alckmin restringe

negociação de PLREmpresas recebem pauta de
reivindicações da categoria

Os trabalhadores da Sa-
besp aprovaram, em assembleia
do último dia 15, a pauta de rei-
vindicações para discutir o novo
ACT. O documento foi entregue
ao diretor de Gestão Corporativa,
Manuelito Pereira Magalhães
Júnior, em 22 de março.

Durante a reunião, ocorri-
da em São Paulo, o presidente
do Sintius, Marquito Duarte,
ratificou itens importantes,
como a criação de um plano de
cargos e salários (PCS), solução
do déficit da Sabesprev, negoci-
ação aberta da PLR (o que não
tem ocorrido nos últimos anos)
e aumento real.

Ele aproveitou a ocasião
para cobrar novamente de
Manuelito a reabertura das pen-
dências do ACT 2010.

Manuelito afirmou que já
estão em andamento os estudos
para o novo ACT. Disse ainda
que foram realizadas reuniões
com as secretarias de Saneamen-
to e da Fazenda, com o objeti-
vo de buscar uma solução para

Divulgação/ Eduardo Metroviche

a Sabesprev e para criar o PCS.
Manuelito explicou ainda

que a segunda parcela da PLR
2010 será paga até o dia 30. O
percentual de recebimento ain-
da não está definido, pois as me-
tas ainda estão sendo avaliadas.

Cetesb
Em 31 de março, o Sintius

entregou a pauta de reivindica-
ções dos trabalhadores da Ce-
tesb para o novo presidente da
empresa, Otávio Okano. Os
principais pedidos da catego-
ria: a falta de pessoal e a defa-
sagem salarial. Okano ouviu
atentamente os pedidos, mos-
trou que está ciente dos proble-

mas e afirmou estar empenha-
do em resolvê-los. O Sindicato
esteve reunido ainda com o di-
retor de Gestão Corporativa,
Sérgio Meireles de Carvalho,
para tratar de assuntos mais es-
pecíficos, como a diária de via-
gem a São Paulo, que será equi-
parada às capitais do Brasil.

Em reunião com a direção da Sabesp, Sintius cobrou a criação do PCS e aumento real à categoria

Atividade
Sindicatos se preparam para

2º Congresso Nacional da UGT
O presidente do Sintius,

Marquito Duarte, participou nos
dias 29 e 30 de março da 12ª
Plenária da Executiva Nacional
da UGT - Rumo ao 2º Con-
gresso. Esse evento será rea-
lizado em 14,15 e 16 de julho,
no Palácio das Convenções do
Anhembi, na capital paulista.

Conforme dados divul-
gados na plenária, a central
sindical já é a terceira maior do
Brasil em número de traba-

lhadores e de sinidicatos filiados
no Brasil (cerca de 900).

Para definir os temas do
Congresso, todos os dirigentes
receberam um documento com
mais de 130 páginas sobre
vários assuntos ligados aos
trabalhadores. O conteúdo pode
ser modificado pelos dirigentes
durante as plenárias estaduais.
A de São Paulo ocorrerá nos dias
26 e 27 de maio. O local do
evento ainda não foi definido.

Water Port
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Complementados da Sabesp:
pagamentos podem ser suspensos

O estado das torres de transmissão de energia na Baixada Santista é bastante precário

O Sintius convocou assem-
bleia, no último dia 25, para
esclarecer situação envolvendo
os aposentados e pensionistas
que recebem a complementação
da Sabesp (G-Zero).

A decisão de chamar essa
reunião ocorreu após o Sin-
dicato ter o conhecimento de
que alguns de nossos associados
estavam sendo informados de
que, a partir do dia 15 de março,
estariam suspensos os paga-
mentos dos adiantamentos
concedidos mensalmente.

Além disso, tomaram co-
nhecimento de que os paga-
mentos das complementações
seriam feitos pela Secretaria de
Estado da Fazenda.

Para entender os motivos
dessa situação, é preciso fazer
um resgate histórico dos acon-
tecimentos. Em setembro de
2003, os aposentados e pensio-
nistas admitidos antes de 15 de
maio de 1974 receberam um
comunicado do Governo do
Estado, informando as supres-
sões do pagamento das com-
plementações a partir de no-
vembro de 2003.

Em outubro do mesmo
ano, eles tomaram conheci-
mento de que os pagamentos

receber o benefício da Sabesp e
a complementação também não
será paga pela Fazenda. E outros
170 passarão a receber a com-
plementação pela Fazenda.

Quem achar que pode ser
afetado pelas mudanças deve
procurar a Secretaria de Assun-
tos para Aposentados e Pen-
sionistas (SAAP) ou o Depar-
tamento Jurídico do Sintius.

Vale destacar que algumas
pessoas podem não ser afe-
tadas, porque estão amparadas
por decisões judiciais de ações
individuais propostas e ganhas
pelo Sindicato.

O Sintius começou a agir
politicamente para tentar rever-
ter a situação. O deputado
federal Roberto Freire (PPS) e
líder do Governo na Assembleia
Legislativa, o deputado Samuel
Moreira (PSDB), já estão cien-
tes do problema.

O presidente Marquito
esteve tratando desse tema com
o secretário de Estado do
Trabalho, Davi Zaia (PPS).

A Diretoria estará em con-
tato com os aposentados e
pensionistas da Sabesp para
mantê-los informados sobre o
andamento das iniciativas para
reverter essa situação.

seriam realizados pela Secretaria
de Estado da Fazenda a partir
de 2004. Por esse motivo, o
Sintius entrou com uma ação
judicial para que a Sabesp
garantisse os pagamentos.

O processo foi favorável ao
Sindicato em primeira instância,
mas o TRT, em 2008, não teve
o mesmo posicionamento e
extinguiu o processo, sob o
argumento de que cada um dos

interessados fosse buscar seu
direito individualmente.

Por decisão diferente do
TRT, a Associação de Aposen-
tados e Pensionistas da Sabesp
(AAPS) obteve liminar, que
garantiu a continuidade do
recebimento do benefício e nos
mesmos moldes.

Na ação judicial da AAPS,
foi solicitada a execução pro-
visória da decisão para que

aposentados e pensionistas
recebessem a integralidade dos
valores e restituição dos 11%.
O problema é que a Fazenda
ingressou com mandado de
segurança contra a execução
provisória, tendo o juiz do TRT
concedido liminar nesse sentido.

Conforme o presidente do
Sindicato, Marquito Duarte, 260
pessoas da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira deixarão de

Boatos provocaram confusão. Por isso, o Sintius convocou assembleia para esclarecer dúvidas

Sandro Thadeu

ISA Cteep
Torres de transmissão

correm sérios riscos de cair
O tempo vai passando e a

dúvida continua: “as torres  de
transmissão de energia da Baixa-
da Santista vão cair?”. Retor-
namos aos locais e tudo está igual.

7ª F7ª F7ª F7ª F7ª Festa esta esta esta esta TTTTTrrrrropicalopicalopicalopicalopical
De 8 a 12 de dezembroDe 8 a 12 de dezembroDe 8 a 12 de dezembroDe 8 a 12 de dezembroDe 8 a 12 de dezembro

Estão abertas as inscrições aos interessados em
participar da 7ª Festa Tropical, que ocorrerá na Colônia
de Férias, em Caraguatatuba, de 8 a 12 de dezembro.

Os sócios do Sintius precisam se inscrever até 20 de
abril, sempre na segunda ou na quarta-feira, das 14 às
17h, com Suely, na Secretaria de Assuntos para Aposen-
tados e Pensionistas. O investimento é de R$ 320,00. Esse
valor pode ser parcelado em até oito vezes.

Não-sócios podem se inscrever a partir de 25 de abril.
O valor nesse caso é de R$ 350,00. Vagas limitadas.

A vegetação segue escalando as
torres e a alta corrosão avança
nas estruturas da Regional
Taubaté. Este descaso seria uma
alternativa ecologicamente cor-

reta, se não fosse o risco a traba-
lhadores, população e confia-
bilidade do sistema elétrico.
PLR -Após o pagamento da
2ª parcela da PLR 2010, a em-
presa agendou reunião para
apresentação dos resultados
da PLR 2010 e abertura das
negociações da PLR 2011.

Jogos do dia 09/04
(A) 13h30: Kinzinho Futebol Clube X Guarujá

(B) 14h45: Bebe Nada Futebol Clube X Realmatismo
(C)16h: Os Liberados Futebol Clube X Siri com Cáimbra

Jogos do dia 16/04
(D) 13h30: Electroforus Electrus X Arrastão São Vicente

(E) 14h45: Alicatinho de Ouro X Leão do Vale

A competição começa em 9 de abril. Os jogos da 1ª fase são
eliminatórios. Se classificam os vencedores e um dos times
perdedores. As equipes serão dividas em duas chaves e jogam
entre si no grupo. A final está prevista para 28 de maio. Veja o
regulamento do torneio no nosso site: www.sintius.org.br.

2º 2º 2º 2º 2º TTTTTorororororneio de Futeneio de Futeneio de Futeneio de Futeneio de Futebol Societybol Societybol Societybol Societybol Society

Nelson Dias


