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CPFL Piratininga: Trabalhadores
aprovam novo Acordo Coletivo

Fotos: Myriam Veiga

Um bom número de trabalhadores compareceu ao Sintius para aprovar a nova proposta da empresa

A assembleia de prestação de contas ocorreu no último dia 25

Os trabalhadores da CPFL
Piratininga aceitaram, por maio-
ria de votos, a proposta oferecida
pela empresa para o ACT (Acor-
do Coletivo de Trabalho) 2014/
2015. A decisão ocorreu na
noite do último dia 1º, quando
foi realizada assembleia na sede
do Sintius.

Após a categoria ameaçar
a paralisação das atividades por
tempo indeterminado e o em-
penho do Sindicato em reabrir
as negociações com a empresa,
a direção da companhia de
energia elétrica voltou atrás da
decisão inicial e revogou um
dos itens sugeridos por ela.

Na tarde do dia 30 de junho,
a CPFL enviou ao Sintius uma
carta que deixa claro a con-
cordância de excluir do ACT a
cláusula “Flexibilização da
Jornada de Trabalho”. Essa era
uma exigência dos traba-
lhadores da nossa categoria.

As demais propostas apre-
sentadas anteriormente foram
mantidas. Portanto, a categoria
terá um reajuste salarial de 7%
(percentual superior aos índi-
ces de inflação calculado pelo
IPCA, INPC/IBGE e Dieese).

Os outros benefícios serão
corrigidos pelo percentual cal-
culado pelo IPCA (6,37%),
exceto para o vale-alimentação,
que terá uma elevação de 8,5%,
e vale-refeição, que terá um
aumento de 7,5%. Outro a-
vanço importante para a ca-
tegoria foi a conquista da cesta
de Natal, no valor de R$ 120,00.

PLR 2014
Os trabalhadores também

aceitaram a proposta para a PLR

2014, que avançou em relação
a de 2013. A empresa ofereceu
1,4% do valor sobre o Resultado
de Serviço (RS) e o considerou
como o único indicador de
metas, suprimindo as metas
adicionais. O excedente será
distribuído de forma igualitária,
com a primeira parcela a ser paga
em setembro deste ano e a
segunda, em abril de 2015.

O Sindicato parabeniza a
categoria pela maturidade e
participação nas discussões do
novo ACT. A unidade fez a
diferença novamente para se
chegar a um bom resultado sem
a necessidade de greve.

A prestação de contas do
Sintius referente a 2013 foi a-
provada, por unanimidade, pe-
los associados que compare-
ceram à assembleia sobre o tema
realizada na sede da entidade,
na noite do último dia 25.

O secretário de Finanças
do Sindicato, Evandro Car-
valho, abriu o encontro e fez
uma apresentação detalhada

sobre as contas. Ele mostrou os
números de arrecadação e
explicou como a Diretoria
utilizou os recursos de 2013.

O Conselho Fiscal do Sin-
tius deu parecer favorável às
contas. A apresentação desse
balanço financeiro está prevista
no Estatuto do Sindicato, sendo
obrigatória a sua realização até
o 31 de julho do ano subsequente.

Contas do ano passado são
aprovadas em assembleia

Transparência
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Memória sindical

O Jornal Urbanitário de
agosto de 1991 destacava o
fim da política salarial de
emergência do presidente

Novos sócios - Junho/2014
Adriana Aparecida Martins dos Santos - Ativa/Sabesp

Daniel Dittrich - Aposentado/Sabesp
Eronilde Ferreira da Silva - Aposentado/Sabesp

Gercino Barros Marcelino - Ativa/Sabesp
João Francisco dos Santos - Aposentado/Sabesp

Nilton Pereira de Oliveira - Ativa/Sabesp
Tatiane Pereira da Silva - Ativa/CPFL

Vilma Vera de Almeida - Pensionista/Eletropaulo

Fernando Collor. Uma lei
sobre a política salarial era
defendida em razão do alto
nível de inflação na época.

Subestação em Santos
é invadida por ativistas

Fotos: Myriam Veiga

Ao entrar na unidade, é possível observar vários gatos no local

A subestação de energia
da CPFL Piratininga, loca-
lizada à Rua Armando Sales
de Oliveira, no bairro do
Boqueirão, em Santos, foi
invadida na madrugada do
último dia 23 por ativistas
que protestavam contra os
maus tratos aos gatos que
vivem no local. O Sintius foi
alertado sobre o caso por meio
dos vereadores que estiveram
no local.

Na manhã daquele dia, o
Sindicato foi até a unidade
verificar a situação. Ao chegar
àquela área, o portão estava
violado e com as trancas
quebradas. Dentro da estação
havia muito mato, sacos de
lixo espalhados pela área e
uma grande população de
felinos na unidade (cerca de
40 gatos), o que fez com que
ativistas protetores dos ani-
mais e moradores invadissem
a estação.

Uma série de mensagens
de protesto contra a empresa
foi afixada nos portões. Se-
gundo a coordenadora de
Proteção à Vida Animal da
Prefeitura de Santos, Leila
Abreu, há denúncias de que
gatos estão morrendo de fome
e de sede ali, porque não
conseguem mais sair da sub-
estação, uma vez que os
portões foram rebaixados.

Problema antigo
Há muito tempo o Sintius

vem alertando a empresa
sobre o total estado de aban-
dono e a falta de segurança
nas estações de energia na
Cidade. A cada reunião com
a empresa, a direção do Sin-

tius reforça a necessidade de
medidas imediatas para ga-
rantir a segurança aos funcio-
nários e ao patrimônio das
subestações de São Vicente e
Pedro Taques, situada em
Praia Grande.

Essas duas unidades vêm
sendo alvo constante de a-
taques e os trabalhadores se
sentem ameaçados pela pre-
sença de traficantes que ficam
nas proximidades. Tais situa-
ções podem comprometer o
serviço prestado à população.

O Sintius também de-
nunciou o total estado de
abandono da EA Santos, mas
a empresa alega que o motivo
da falta de manutenção na
área é a possível mudança
desta estação para outro local.

Até agora, a empresa
continua a fazer vistas grossas
para o problema. Dessa vez,
a queixa chegou aos órgãos de
defesa dos animais, que regis-
traram boletim de ocorrência
contra a empresa devido aos
maus tratos aos animais.

Manifestantes demonstraram sua revolta por meio de mensagens

A Diretoria do Sindicato dos Urbanitários
esclarece que a afirmação do engenheiro
Reynaldo Young na matéria intitulada “Eco-
nomia da empresa gera insegurança nas
estações”, publicada na edição de junho do
Jornal Urbanitário, foi retirada de texto por
ele produzido para apresentação no 23º
Congresso da ABES, em 2005.

Portanto, ele estava se reportando a uma
pesquisa realizada em 2004, ou seja, há dez
anos. Para melhor interpretação do texto, o
Sintius quis passar a ideia que qualquer
pessoa que hoje compareça à ETA Samaritá,
em São Vicente, percebe que a fala de Young,
em 2004, não corresponde a atual realidade.

Para não restar dúvidas, voltamos a
ressaltar que a unidade da Sabesp já foi alvo
de inúmeras invasões, furtos e ameaças.

Nota de esclarecimento
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Cetesb

Empresa melhora proposta e
categoria aceita o novo ACT

Divulgação

Durante a reunião no TRT, em São Paulo, a Cetesb avançou em alguns itens defendidos pelo Sintius

Após os trabalhadores da
Cetesb ameaçarem uma greve
a partir do último dia 11, a
direção da estatal trouxe para
a mesa de negociação nova
proposta para o ACT 2014,
fazendo com que a categoria
aprovasse, por maioria absoluta
de votos, o conteúdo apre-
sentado pela empresa.

A decisão foi tomada na
manhã do dia 10, em assem-
bleia realizada na agência
ambiental de Santos.

Durante audiência no
Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução
de Conflitos Coletivos do
TRT (Tribunal Regional do

Trabalho) ocorrida em 9 de
junho, em São Paulo, a Cetesb
avançou em alguns itens.

Ficou definido que a cate-
goria teria um reajuste salarial de
6,28% (IPCA-Fipe) e a gratifi-
cação de férias passaria a ter o
valor fixo de R$ 1.165,28,
acrescido de 35% da diferença
entre essa parcela e o salário
recebido pelo empregado.

A garantia de emprego
conquistada foi de 96%. O
vale-refeição passou para R$
602,88 e o número de diárias
subiu de 23 para 24. A cesta
de Natal terá o valor de R$
202,40. Já o auxílio-creche
vai para R$ 361,82%.

Reivindicação
Sindicatos cobram melhorias

no Ministério do Trabalho

Roberto Stuckert Filho/PR

A presidente Dilma Rous-
seff (PT), esteve em Santos, no
último dia 26, para anunciar
investimentos para obras de
mobilidade urbana na região. O
Conselho Sindical Regional da
Baixada Santista, Litoral Sul e
Vale do Ribeira aproveitou a
chance para reivindicar melho-
rias na estrutura do Ministério
do Trabalho e Emprego.

Integrante do grupo de tra-
balho do CSR e da diretoria do
Sintius, Carlos Alberto Oliveira
Cardoso, o Platini, esteve no
Teatro Coliseu e entregou a lista
de pedidos para Dilma.

Reivindicação

Essa foi a primeira visita oficial de Dilma à Baixada Santista

As principais solicitações
foram: Reconhecimento e o
necessário fortalecimento polí-
tico do ministério, contratação
de mais auditores fiscais e
administrativos e reabertura das
discussões sobre o projeto de lei,
elaborado pela União e centrais
sindicais, sobre a regulamen-
tação do trabalho terceirizado.

Os sindicatos pedem ainda
a recuperação do papel de gestor
da política de fiscalização dos ge-
rentes e superintendentes regio-
nais e a regularização, em âmbito
nacional, dos Conselhos Sindicais
na estrutura do ministério.

Cteep
Discussões sobre ACT
continuam neste dia 7
O Sintius participa reunião

de negociação com a Cteep no
próximo dia 7, às 10 horas, em
Jundiaí.

No último encontro, rea-
lizado no dia 2 deste mês,
defendemos o reajuste salarial e
nos benefícios de, no mínimo,
8,7%. Já a correção pleiteada

para o vale-refeição e vale-
alimentação é de 10%.

Sobre a PLR 2014, de-
fendemos a parte fixa de R$ 4
mil. Na parte variável de 35%,
queremos incorporar os adicio-
nais fixos e variáveis, assim co-
mo  um maior valor ligado a 1%
do Ebitda do grupo ISA-Brasil.

Cembra-Gerconsult

Start

Diretoria fará reunião com a empresa

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP
para para para para para  trabalhadores que recebem ou trabalhadores que recebem ou trabalhadores que recebem ou trabalhadores que recebem ou trabalhadores que recebem ou

receberam adicional dereceberam adicional dereceberam adicional dereceberam adicional dereceberam adicional de
insalubridade e de periculosidadeinsalubridade e de periculosidadeinsalubridade e de periculosidadeinsalubridade e de periculosidadeinsalubridade e de periculosidade
concomitantemente com horasconcomitantemente com horasconcomitantemente com horasconcomitantemente com horasconcomitantemente com horas
extras nos últimos cinco anosextras nos últimos cinco anosextras nos últimos cinco anosextras nos últimos cinco anosextras nos últimos cinco anos

Dia 16 de julho, às 18h, no Sintius

Negociação da
nova CCT

começa no dia 10
A Diretoria do Sintius

participa no dia 10 deste mês,
às 10 horas, da primeira
rodada de negociação da nova
CCT (Convenção Coletiva de
Trabalho) da Start Enge-
nharia. O encontro será na
sede do Sindinstalação, a
entidade patronal.

Os trabalhadores defen-
dem que o piso salarial da
categoria passe para R$
1.250,00 e que o reajuste
salarial seja com base no índice
da inflação calculada pelo
Dieese nos últimos 12 meses.
O Sintius reivindica ainda um
aumento real de 5% e a neces-
sidade de a empresa criar um
plano de cargos e salários.

A Diretoria do Sindicato
dos Urbanitários fará uma reu-
nião com os responsáveis pelo
Consórcio Cembra-Consult

no dia 8 deste mês, às 10 ho-
ras, na própria empresa.

O objetivo desse encon-
tro com os representantes do

consórcio é iniciar uma nego-
ciação sobre as reivindicações
dos trabalhadores e discutir o
reajuste salarial da categoria.
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Cidadania

Projeto Santos Novos Tempos é
apresentado na sede do Sintius

Fotos: Myriam Veiga

Flávio Jordão destaca a importância do grande investimento para os moradores da Zona Noroeste

Participação popular

Ex-atletas conhecem trabalho do Sindicato

O ouvidor público da
Prefeitura de Santos, Flávio
Jordão, esteve no Sintius para
apresentar à categoria e aos
demais interessados informa-
ções sobre o programa Santos
Novos Tempos, na manhã do
último dia 25.

A palestra do integrante
da Administração Municipal
abriu a série de encontros que
será promovida pela Dire-
toria sobre obras e novos
investimentos a serem realiza-
dos em Santos e demais ci-
dades da Baixada Santista.

Jordão explicou que essa
obra é o maior projeto de
macrodrenagem do Brasil. Ela
tem como objetivo acabar
com as históricas enchentes
na Zona Noroeste, assim
como conter encostas de
morros e construir moradias
populares nessas regiões.

A iniciativa, cujo projeto
foi elaborado pela Dersa, está
orçada em R$ 1,4 bilhão e conta
com recursos do Governo
Federal, Estado, Prefeitura e

BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento). A primeira
fase dela já está em andamento.

“A dragagem do Rio Jorge
já foi iniciada. Hoje, ele tem
uma profundidade de apenas
três metros e 20 metros de
largura. A intervenção no
local vai diminuir signifi-
cativamente as enchentes que
acontecem constantemente
na Zona Noroeste de San-
tos”, explica Jordão.

Túnel e VLT
O ouvidor público tam-

bém destacou outra impor-
tante obra que será iniciada
ainda este ano: Túnel sub-
merso Santos-Guarujá.

Aguardado há várias dé-
cadas, o empreendimento iné-
dito no Brasil é fruto de um
investimento de R$ 2,5 bi-
lhões. Os recursos virão do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econô-
mico e Social) e do BID. O
restante virá dos cofres do
Tesouro do Estado.

A obra permitirá a pas-
sagem de ciclistas, pedestres,
caminhões urbanos e VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos).
A travessia de carro entre
Outeirinhos, em Santos, a
Vicente de Carvalho, em
Guarujá, será feita em menos

de dois minutos, segundo
projeção da Dersa.

“Ainda temos o VLT, cuja
primeira fase do projeto (que
ligará a Avenida Conselheiro
Nébias, em Santos, até a
Esplanada dos Barreiros, em
São Vicente) será entregue no

final do ano. Citei aqui algu-
mas das obras significativas
que mudarão Santos para os
próximos anos. E os munícipes
precisam estar preparados para
receber todos os investimen-
tos que estão chegando à
Cidade”, destaca Jordão.

Os ex-jogadores de futebol
e da Seleção Brasileira Marceli-
nho Carioca e Jamelli estiveram
no Sintius, durante o mês de
junho. Ambos foram recepcio-
nados pela Diretoria e tomaram
conhecimento do nosso traba-
lho desenvolvido na Baixada
Santista e no Vale do Ribeira.

Com passagem marcante
pelo Corinthians, onde con-
quistou vários títulos, como o
Mundial de Clubes de 2000,
Marcelinho falou sobre as ati-
vidades realizadas pelo institu-
to que leva o seu nome e con-
versou sobre a Copa do Mundo.

Durante o bate-papo, reve-
lou que três atletas de destaque

da atualidade foram formados
no instituto: o atacante Lucas
(ex-São Paulo), assim como dois
atletas da seleção de Felipão:
David Luiz e Willian.

Jamelli também relatou um
pouco de sua experiência como
jogador na Espanha, Japão e
Seleção Olímpica, durante os
anos de 1995 e 1996, quando

atuava no Santos. Também
citou sua vivência como gerente
de futebol na Vila Belmiro.

O ex-atleta também des-
tacou sua atuação como em-

presário. Ele e o irmão são
proprietários da empresa Eu
Sou Torcedor, que implanta
projetos de sócio-torcedor em
organizações esportivas.

Marcelinho Carioca (foto da esquerda) e Jamelli (na direita) conversaram com a Diretoria sobre os novos desafios fora dos campos


