
Apesar da conquista histórica,
novo PCS da Sabesp não atende
a expectativa dos trabalhadores
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A criação do novo Plano de Cargos e Salários é uma antiga reivindicação da nossa diretoria

Apesar da conquista
de um novo PCS para os
trabalhadores da Sabesp, o
nosso Sindicato repudia a
forma como o PCS foi
concebido e divulgado à
categoria, sem uma prévia
discussão com os sindica-
tos ou mesmo entidades
que, há anos, vêm deba-
tendo e contribuindo com
sugestões para o reconhe-
cimento dos trabalhadores
da empresa.

Após anos de luta firma-
da e muita expectativa, a
Sabesp afirma que implanta-
rá o Plano de Cargos e Salári-
os (PCS) ainda este mês. A
empresa apresentou aos diri-
gentes sindicais o novo PCS
a ser implantado em novem-
bro.

No entanto, ele ainda dei-
xa a desejar em alguns aspec-
tos. A divulgação do PCS
aconteceu no dia 26 de outu-
bro, na sede da empresa, na
capital paulista.

O acordo prevê aumento
substancial nos pisos salariais
e, ainda este ano, destinará 1%
da folha de pagamento para a
avaliação de competência.

O novo PCS ainda apre-
senta a ampliação da régua
promocional horizontal, des-
tinação de verba anual para a
movimentação do plano e
valorização do tempo de ser-
viço para efeito de elegibili-
dade às promoções.

Apesar de conseguirmos
a implantação de um PCS, o

nosso sindicato deixou claro
que muitos dos critérios ado-
tados não atendem à expec-
tativa da categoria.

Nesse sentido, o Sintius
reforçou a necessidade de
avançar em itens, como: sele-
ção interna para cargos da
mesma carreira; pontuação
escalonada obtida pelo tempo
de serviço acima de 20 anos;
e promoções automáticas para
o empregado que atingir pon-
tuação superior a três pontos,
independente de verba.

O Sindicato ainda quer:
avanços na destinação atual,
sem limite de verba, da mo-
vimentação do Plano de Car-
gos e Salários; o reconheci-
mento dos gestores; e a ex-
tinção do salário regional,
uma das principais lutas tra-
vadas pela categoria no Vale
do Ribeira.

Em 2013, vamos retomar
a batalhar pelo aperfeiçoa-
mento do PCS de tal forma
que os trabalhadores sintam-
se melhor contemplados.

Tal posicionamento em
relação ao tema foi exposto
pelo presidente Marquito
Duarte ao diretor de Gestão
Corporativo da Sabesp,
Manuelito Pereira Maga-
lhães Júnior.

O Sintius destaca ain-
da que o novo PCS é fruto
de muitas demandas, mo-
bilizações e negociações.
Por esse motivo, a nossa
entidade deixa registrado
esse protesto.

Sintius reforça a necessidade de avançar em alguns itens, como na seleção interna para
cargos da mesma carreira. A extinção do salário regional também não foi atendida.

Protesto contra  forma
de divulgação do PCS

Myriam Veiga/Arquivo

Marquito Duarte: “Em 2013,
lutaremos para aperfeiçoar o
Plano de Cargos e Salários”
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Ação judicial

Alessandra Alves da Silva - Pensionista/Sabesp
Hypolito Alves de Medeiro - Aposentado/Sabesp

Paulo Gomes de Melo - Aposentado/Sabesp
Paulo Roberto Martins - Aposentado/CPFL

Maria Raimunda Alves de Sousa - Pensionista/Eletropaulo
Waldenira Morais de Oliveira - Pensionista/Sabesp

Oswaldo Morato - Aposentado/Sabesp
Elias Nóbrega - Ativa/Sabesp

Donizetti Gonçalves Bueno - Aposentado/Sabesp

Novos sócios - Outubro/2012
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Diretoria convoca assembleia
para debater o Divisor 200

Novos representantes dos trabalhadores na Sabesprev

Em março de 1999, o Sin-
tius elaborou um jornal es-
pecial para protestar con-
tra o PDI (Programa de
Demissão Incentivada) da
Bandeirantes. Naquele
mês, a empresa pretendia
demitir cerca de 1.200 fun-
cionários. Em tempos difí-
ceis e de desemprego em
alta, o Sindicato fez um
alerta à categoria sobre esse
“presente de grego”.

Vale destacar que o bole-
tim trouxe um fato que cho-
cou a categoria. Um eletri-
cista quase perdeu a vida
quando reparava uma rede
secundária, na cidade de
São Vicente.
No entanto, para a revolta
de todos, ele passou no pos-
to médico no dia seguinte e
foi liberado para o traba-
lho, apesar do grande trau-
ma que sofreu.

Memória sindical

A EEE de Vicente de Carvalho
está completamente abandona-
da como é possível notar na
foto. Moradores que residem
perto do local reclamam do
matagal e da incidência de ra-
tos e pernilongos nas proximi-
dades. O problema prejudica o
trabalho dos funcionários da
Sabesp e da CPFL. Eles rela-
tam a dificuldade para realizar o
trabalho de manutenção e leitu-
ra do medidor de luz, uma vez
que existe uma casa de ma-
rimbondos naquele espaço.

Abandono da EEE de Abandono da EEE de Abandono da EEE de Abandono da EEE de Abandono da EEE de VVVVVicente de Caricente de Caricente de Caricente de Caricente de Carvvvvvalhoalhoalhoalhoalho
Gabriel Satti: 1.301 votos Maria Aparecida: 2.189 votos

O integrante do Conse-
lho Deliberativo da Sabes-
prev, Gabriel Satti, foi reeleito
como um dos representantes
dos trabalhadores no cole-
giado. Na eleição finalizada
em 7 de novembro, ele rece-
beu 1.301 votos. Para o Con-
selho Fiscal, foi eleita Maria
Aparecida Cordelini, que ob-
teve 2.189 votos. Cidinha,
como é mais conhecida, ob-
teve o apoio do Sintius.

A súmula 431 do TST
(Tribunal Superior do Traba-
lho), editada em 6 de feverei-
ro deste ano, define a aplica-
ção do divisor 200 para o cál-
culo do valor do salário-hora
do trabalhador sujeito à jor-
nada de 40 horas semanais.

Na nossa categoria, isso
acontece com parte do qua-
dro funcional que atua na
Sabesp, Cetesb, CPFL Pi-
ratininga e ISA Cteep.

Por esse motivo, estamos
convocando uma assembleia

extraordinária com os compa-
nheiros dessas quatro empre-
sas para o próximo dia 22, às
17h30, na nossa sede.

O intuito dessa reunião é
que os associados autorizem,
ou não, o Sintius a propor
ação judicial coletiva, na qua-
lidade de substituto processu-
al, pleiteando aos funcionári-
os o direito ao recebimento
de horas extras, simples ou
dobradas, vencidas ou vi-
cendas, bem como seus refle-
xos, calculadas sobre 200 ho-

ras mensais.
Vale destacar que a Dire-

toria do Sindicato dos Ur-
banitários, por meio de ofício,
acionou as quatro empresas
para negociar a implantação
do Divisor 200 para a nossa
categoria.

No entanto, até o fecha-
mento desta edição do Jornal
Urbanitário, apenas a Sabesp
respondeu. As negociações
com a estatal ainda estão em
andamento e estamos insistin-
do para avançar nessa questão.
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ISA Cteep

Falecimento
José Pedro Martins Falecido em 15/10/12

 Aposentado/Sabesp

Trabalhadores podem deflagrar
greve por tempo indeterminado

Cetesb

Empresa é convocada a debater
problemas da categoria na GRTE

Em 30 de outubro, o Sin-
tius esteve reunido com os repre-
sentantes da ISA Cteep, na Ge-
rência Regional do Trabalho e
Emprego (GRTE),  em Santos,
para debater assuntos entendidos
como prejudiciais à categoria.

Na ocasião, foram discuti-
das pendências referentes ao pre-
enchimento de FIP's e a redu-
ção da jornada de trabalho nas
escalas de feriados.

Sobre as FIP's, contestamos
o fato de a empresa obrigar o
trabalhador a não descrever os
horários no campo das horas
normais, referentes a treinamen-
tos (OT - 011/2012).

No entanto, durante a mesa-
redonda, a empresa voltou atrás
e concordou que o funcionário
passe a anotar o horário de trei-
namento externo, na folha de pre-

sença, a partir do momento que
sair do local de lotação.

Outro ponto debatido nes-
se encontro foi a redução de 45
minutos da jornada normal de
trabalho em feriados. Por en-
tedimento da auditora fiscal do
Trabalho, Ivone Gone R. Profe-
ta e Silva, a empresa pode redu-
zir, em qualquer momento, o
horário dentro da jornada, porém
sem redução no salário nominal.

Nesse sentido, o Sintius aler-
ta ao trabalhador para que confi-
ra suas folhas de pagamento pa-
ra saber se o valor descrito, no
campo v0001 SALÁRIO, coin-
cide com o do campo Salário-Base.

Para a diretoria do Sintius, a
redução no tempo entre a troca
de turnos pode ocasionar um ris-
co quanto à segurança nos pro-
cedimentos normais e comuni-

cação dos serviços. Por isso, quer
que tal situação seja reavaliada.

O Sindicato aproveitou a
ocasião e solicitou dos represen-
tantes da ISA Cteep que seja
verificada a denúncia de utiliza-

ção das horas extras para com-
pensação, em divergência ao
acordado no ACT 2012/2013

A reunião foi solicitada pelo Sintius, com base nos problemas recentes trazidos pela categoria

Arquivo/Sintius

PPR 2012 é ajustado
Water Port

Os trabalhadores da Cetesb
estarão reunidos em assembleia
no dia 21, às 18 horas,  na nos-
sa sede, para deliberação de gre-
ve, por tempo indeterminado, a
partir da zero hora do dia 22.

A possível paralisação está
sendo motivada pela não apli-
cação de verba prevista para o
Plano de Cargos e Salários
(PCS) dos funcionários da es-
tatal, desde outubro de 2011.

Conforme a Cetesb, o Co-
dec (Conselho de Defesa dos
Capitais do Estado) já autorizou
o pagamento retroativo do PCS,
mas com recursos da própria
empresa. Porém, ela alega que
não tem verba suficiente e está
buscando reforço financeiro jun-
to à Secretaria da Fazenda.

Vale frisar que está previsto
o lançamento de um novo con-
curso interno em dezembro para
que alguns funcionários (os ele-

gíveis) possam mudar de nível
salarial. Contudo, isso só ocorre-

rá após o pagamento retroativo
a outubro de 2011 do PCS.

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIASSSSS
PARA DELIBERAR SOBRE

PARALISAÇÃO NA CETESB
21 de Novembro,

às 18 horas, na sede

PARA TRATAR DO DIVISOR
200 NA SABESP, CPFL,
ISA CTEEP E CETESB

22 de Novembro,
às 17h30, na sede

Start Engenharia

Em 9 de outubro, o Sindi-
cato tomou ciência da prorro-
gação do contrato entre Water
Port e a Codesp até 31 de outu-
bro de 2013.

Vinculado a isto, informa-
mos que o PPR 2012 foi ajusta-
da nas metas, empregados ele-

gíveis, salário-base, propor-
cionalidade e vigência até 31 de
dezembro deste ano.

O Sintius seguirá acompa-
nhando estes e outros assuntos
ligados aos acordos firmados
entre trabalhadores e empresa.
Sindicalize-se!

A luta por um novo ACT
Em 2010, os trabalhadores

da Start mobilizaram uma greve
que, após mediação e julgamen-
to no TRT, resultou no acórdão
que manteve e adicionou diver-
sos benefícios para a categoria.

Em 2011, apesar de diver-
sas encaminhamentos junto à
empresa, nada ficou acertado
mediante ACT. Este ano, por
nossa iniciativa, a Start foi
convocada a participar de mesa
redonda na GRTE, resultando
na garantia de data-base e início
de negociação do ACT.

Na ocasião, a empresa so-
licitou que houvesse uma con-
vergência de ACT para Conven-
ção Coletiva, iniciando assim a
intermediação de um sindicato
patronal nas reuniões. Em 19 de
setembro, foi solicitado à Start o
envio de uma minuta de conven-
ção coletiva de trabalho e, até o
fechamento desta edição, o Sin-
dicato não obteve resposta.

Devido ao descaso para
com a categoria, o Sintius relizará
assembleias para decidirmos os
próximos encaminhamentos.

e também a divulgação aos tra-
balhadores do resultado obtido
na mesa de conciliação.



Parceria entre Sintius e Senai para
curso de eletricista é um sucesso

Fotos: Myriam VeigaA parceria inédita entre o
Sintius e o Senai para o curso
de Eletricista Instalador Re-
sidencial é um exemplo bem
sucedido para a formação de
mão-de-obra qualificada para o
mercado de trabalho.

De segunda à sexta-feira,
16 alunos estão tendo a chance
de ter um aprendizado gratuito
e de qualidade na sede do Sin-
dicato, assim como conseguir
um diploma da mais renomada
escola técnica do Brasil.

O responsável pelas aulas é
o professor José Urbino da Silva.
Há 38 anos, ele está no Senai e
destaca a importância de ter no
currículo um diploma do Senai.

“Sem dúvidas, o certifica-
do de um curso de qualidade e
renome como esse não abre uma
porta, mas um verdadeiro portão
de oportunidades de empregos
em vários setores”, revela.

Um dos alunos mais jovens
do curso é o estudante de En-
genharia Mecânica Yuri Vil-

larinho. “Estou gostando bas-
tante das aulas. Sempre é bom
aprender mais conhecimentos
para melhorar o nosso currícu-
lo”, revela ele, que tem 22 anos.

A iniciativa também atraiu
pessoas mais experientes. Esse
é o caso de João Paulino, de 57
anos. Há 34 trabalhando na
Sabesp e como associado do
Sintius, Paulino destaca essa
oportunidade para o cresci-
mento profissional. “É uma
ação muito bacana do Sindica-
to que deveria ser ampliada”.

O curso é fruto dos esfor-
ços do secretário de  Organiza-
ção, Nelson Dias, e do responsá-
vel pela pasta de Formação e Po-
lítica Sindical, Tanivaldo Dantas.

Graças ao sucesso dessa
primeira iniciativa, Tanivaldo
explica que o Sindicato já está
trabalhando e discutindo com
o Senai a possibilidade de am-
pliar a parceria com o intuito
de trazer outros cursos para a
nossa categoria. PACOTE DE CINCO DIAS - JANEIRO

Inscrições: de 12/11 a 23/11
Sorteio: 24/11 (sábado)
Fichas: de 26/11 a 07/12

Valores por pessoa
Adulto De 7 a 11 anos De 3 a 6 anos

Sócio R$ 300,00 R$ 210,00 R$ 150,00
Convidado R$ 350,00 R$ 245,00 R$ 175,00

PACOTE DE CINCO DIAS - FEVEREIRO
Período: Chegada em 9/2 (sábado), para almoço, e
saída em 13/2 (quarta-feira), após o café da manhã

Inscrições: de 03/01 a 10/01
Sorteio: 12/01 (sábado)
Fichas: de 14/01 a 18/01

Valores por pessoa
Adulto De 7 a 11 anos De 3 a 6 anos

Sócio R$ 320,00 R$ 224,00 R$ 160,00
Convidado R$ 360,00 R$ 252,00 R$ 180,00
Obs: Nos valores dos pacotes já estão inclusos a ceia e as programações típicas da data

Colônia de Férias de Caraguatatuba
Preços para janeiro e fevereiro/2013
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Capacitação profissional

Em razão dos feriados dos dias 15
(Proclamação da República) e 20

(Dia da Consciência Negra), a Dire-
toria informa que o Sindicato ficará
fechado de 15 a 20 de novembro. O
atendimento voltará a ser realizado a

partir do dia 21 (quarta-feira)

O curso atende gratuitamente 16 alunos. As aulas acontecem diariamente na sede do Sindicato

Yuri Villarinho (à direita) e o professor José Urbino da Silva


