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A apuração dos votos ocoreu na sede do Sintius, no dia 6 de setembro, das 18 horas às 20h30 Pensionistas e aposentados participaram intensivamente do pleito

Após dois dias de eleições,
em 5 e 6 de setembro, a Chapa
Compromisso e Trabalho foi
eleita para comandar a diretoria
do Sintius por quatro anos. A
posse da nova diretoria está
agendada em 16 de dezembro.

Apesar de ter sido chapa
única, 66% dos associados
aptos a votar compareceram
aos locais de votação, garantin-
do assim a validade do pleito.

A nova diretoria foi eleita
com um total geral de 1.212 vo-
tos de 1.259 votos apurados, o
que representa 96,27% dos vo-
tos válidos. Foram registrados
9 votos nulos e 38, em branco.

Esses números refletem a
aceitação da chapa Compromis-
so e Trabalho pela categoria
urbanitária e deixa registrada a
marca de três mandatos conse-
cutivos do atual presidente da
entidade, Marquito Duarte, à
frente do Sintius.

Durante esses dois dias de
pleito, houve muita movimen-
tação nos locais de votação. Em
alguns lugares, como na unida-
de do Saboó, a maioria dos vo-

Mesários, colaboradores e diretores do Sindicato comemoraram muito o resultado da eleição deste ano
tos já tinha sido coletado logo
no primeiro dia de eleição.

Os aposentados e pensio-
nistas também participaram in-
tensamente do pleito. Muitos
deles, como o Seo Nelson
Noschese, um dos associados
mais antigos da entidade, fez
questão de comparecer ao Sin-
dicato para votar. “Apesar de ser
chapa única, fiz questão de vo-

tar”, afirmou.

Renovação
A chapa Compromisso e

Trabalho chega renovada em
48% de seu quadro, sendo o
maior número de mulheres a
compor a diretoria da entidade
nesses 69 anos de atividades sin-
dicais (seis no total).

Para o próximo mandato, o

presidente reeleito  do Sintius,
Marquito Duarte, tem como
meta aumentar o combate a
terceirização dos serviços e es-
timular e qualificar os debates
de segurança do trabalhador.

Além disso, tem como meta
lutar ainda mais pela valoriza-
ção dos aposentados e pensio-
nistas e buscar uma qualificação
permanente nos quadros da di-
reção sindical.

Fotos Myriam Veiga
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Luto

Trabalhador da Start morre em
PG durante execução de serviço

O Sindicato está cobrando explicações da CPFL Piratininga e
da Start Engenharia sobre o acidente registrado na Praia Gran-
de. Ao lado, é possível observar o local onde ocorreu o fato, na
Avenida Presidente Kennedy. Na figura acima, é possível
visualizar as marcas da descarga elétrica na parte superior do
poste e um pedaço da manga do uniforme do trabalhador

O funcionário da Start
Engenharia e associado do
Sintius, Josival Pereira Santos,
morreu, na manhã do dia 25
de agosto, em Praia Grande,
após receber uma descarga
elétrica proveniente da queda
de um cabo energizado sobre
a fiação onde trabalhava.

O colega Rosinal Oliveira
dos Santos teve 40% do corpo
queimado e encontra-se inter-
nado no Hospital Irmã Dulce,
em Praia Grande.

O acidente aconteceu na
Avenida Presidente Kennedy,
no bairro Tupi, enquanto os
trabalhadores da Start, em-
presa terceirizada da CPFL
Piratininga, realizavam a
troca de fiação dos postes.

Apoio e cobrança
Após o ocorrido, os di-

retores do Sindicato esti-
veram no local do acidente na
tentativa de apurar o que de
fato aconteceu, conforme

depoimentos de comerciantes
e moradores do bairro.

Eliana, assistente social
do Sintius, manteve contato
com a família de Josival e está
à disposição da família, assim
como o Departamento Jurí-
dico do nosso Sindicato, para
auxiliá-la no que for ne-
cessário.

O Sintius continua co-
brando da Start Engenharia,
que presta serviço para a
CPFL Piratininga, uma posi-

ção concreta acerca do aci-
dente. Até o momento, a
empresa não emitiu laudo
pericial sobre o ocorrido, mas
a Diretoria está de olho nisso.

Nossos diretores estarão
participando das reuniões da
Cipa para discutir as questões
de segurança no trabalho.

Eles apuram ainda se o
acidente foi causado por cau-
sa de diversos problemas de
falta de condições de se-
gurança no trabalho, fatos já

elencados pelos trabalhadores
junto ao Sintius em outras
ocorrências.

Em ocasiões anteriores,
os funcionários da Start já se
queixavam da exaustiva jor-
nada de trabalho com apenas
um folga e da falta de uma se-
gurança adequada nos servi-
ços, como noticiado no Jornal
Urbanitário em março deste
ano. O Sintius continua co-
brando da Start e da CPFL
uma solução para o caso.

Confira as últimas
notícias da categoria

em nosso site
www.sintius.org.br

CPFL Piratininga
Myrian Veiga

O Sindicato quer agilizar o
agendamento das reuniões
bimestrais com a direção da
CPFL para o acompanhamento
do ACT e discussão de outros
assuntos, como o PCS (Plano de
Cargos e Salários) – conforme
previsto na cláusula 19 do ACT

atual – e a intenção/estudo de
primarização da atividade de STC
(Serviço Técnico Comercial) –
Corte e Religa.

Na última semana de agosto,
a diretoria do Sintius encaminhou
ofício à companhia para marcar
com urgência as discussões

previstas no ACT. Essa medida é
necessária, devido ao atraso na
assinatura do ACT.

Vale destacar que após a
categoria aprovar a proposta da
CPFL, em assembleia realizada
no dia 28 de junho, o ACT não
foi assinado pelo Sindicato,
porque houve uma divergência na
redação da cláusula de emprego.
Por esse motivo, houve um atraso
no pagamento do reajuste.

Sintius quer agilizar reuniões
de acompanhamento de ACT

Em 28 de junho, o ACT foi aprovado, em assembleia, pela categoria

Fotos Comunicação Sintius
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Sabesp

Sindicato cobra definições sobre
comissões do ACT anterior

O Sintius continua atu-
ando de maneira incisiva nas
comissões de negociações
entre a Sabesp e o Fórum das
Entidades. Nas últimas reu-
niões, a Diretoria exigiu da
empresa uma postura clara e
definitiva acerca das co-
missões do ACT anterior.
Acompanhe o andamento das
negociações:

PLR
Durante o segundo en-

contro, a Sabesp apresentou
as metas e ajustes feitos na
PLR 2011, mas o Governo do
Estado editou, em março, o
Decreto 56.877/2011, no
qual proíbe a antecipação de
qualquer parcela e determina
o pagamento do benefício em
parcela única.

A polêmica nesse item é
que, pelo decreto, a empresa
fica bastante confortável e
pode conceder a PLR sem
necessariamente chegar a um
acordo com os sindicatos.

O Sintius fez constar em
ata algumas preocupações
quanto a problemas técnicos
e políticos/judiciais que po-
derão impedir o atingimento
das metas.

Plano de cargos e salários
Na primeira reunião, rea-

lizada em julho, a Sabesp
comunicou a contratação da

empresa Fundap (Fundação
de Desenvolvimento Admi-
nistrativo) para elaborar um
novo modelo de Plano de
Cargos e Salários.

Já no segundo encontro,
em 9 de agosto, os represen-
tantes da Sabesp ouviram as
reivindicações dos represen-
tantes sindicais separada-
mente.

A diretoria do Sintius exi-
giu da empresa uma solução
para: desvio de função, revi-
são do piso salarial e fim do
salário regional. Também
defendeu a existência de
critérios bem claros e obje-
tivos para a avaliação do
funcionário, inclusive levan-
do em consideração  a expe-
riência e o tempo na função.

Sabesprev
A luta do Sintius é para

que a Sabesp retire o recurso
judicial que tramita na Justiça
para dar prosseguimento nas
negociações dessa comissão.

No entanto, a empresa,
que a principio tinha aceitado
a proposta das entidades
representativas dos traba-
lhadores, voltou atrás e con-
diciona a suspensão do pro-
cesso à apresentação e li-
mitação das reivindicações.

A diretoria do Sintius
exigiu petição protocolada de
suspensão do processo judi-

cial para o avanço nas ne-
gociações.

Escala de revezamento
A Sabesp apresentou, na

primeira reunião um modelo
de escala de revezamento de
4X2X4, com cinco empre-
gados trabalhando em 3 tur-
nos de 8 horas, padronizando
assim o serviço em toda a
empresa.

O Sintius coloca como
condição, para aprovar a pro-
posta, da volta do pagamento
do adicional de turno e o en-
quadramento de todos os em-
pregados na escala, inclusive
os abrangidos em processo
judicial, ou seja, os empre-
gados que atuam na escala de
6X1.

Insalubridade e periculosidade
A reunião dessa comissão

aconteceu no dia 30 de agos-
to, quando a Sabesp apre-
sentou um termo de con-
tratação de empresa de con-
sultoria, que visa regularizar
e padronizar os procedi-
mentos de insalubridade e de
periculosidade.

O trabalho será desen-
volvido em até 120 dias e
ocorrerá nas seguintes etapas:
planejamento e reconhe-
cimento dos processos da
empresa; visitas técnicas por
amostragem, em locais de

Programa de Participação dos Resultados
20 de outubro e 15 de dezembro

Plano de Cargos e Salários
27 de setembro e 18 de outubro

Plano previdenciário da Sabesprev
5 de outubro

Procedimentos de insalubridade e periculosidade
27 de setembro

Escala de revezamento
3 de outubro

Lavagem e desinfecção de uniformes
29 de setembro

Adicional para dirigir veículos
25 de outubro, 29 de novembro e 20 de dezembro

Cronograma das reuniões

trabalho previamente defi-
nidos; elaboração de proce-
dimentos de insalubridade e
periculosidade; e enquadra-
mento das atividades para a
regularização dos adicionais.
O Sintius solicitou a relação
dos locais onde acontecerão
as visitas técnicas.

Uniformes
O Sintius conseguiu que a

empresa fizesse um levan-
tamento de quais trabalha-
dores necessitam da lavagem e
da desinfecção de uniformes. A
Sabesp abriu licitação para
terceirizar o serviço. Contudo,
está com dificuldades em achar
empresas interessadas em
realizar o serviço.

Os representantes do
Sintius também  reivindi-
caram  a extensão do serviço
de lavagem e desinfecção de
uniformes para todos os tra-
balhadores e não somente
àqueles com grau máximo de
insalubridade.

Adicional para dirigir veículos
A intenção da companhia

de saneamento é acabar com
esse benefício. O nosso sin-
dicato luta pela permanência do
adicional e para definir novos
critérios de pagamento.

Também defendemos que
os trabalhadores contratados
pela empresa a partir do ano
de 2002 também recebam o
adicional, o que não acontece
nos dias de hoje.

Os trabalhadores da Ce-
tesb conquistaram, após anos
de muita luta e reivindicações
à empresa, o Programa de
Participação nos Resultados,
o chamado PPR.

O secretário de Sane-
amento e Meio Ambiente do
Sindicato, Fernando Assump-
ção, esteve em São Paulo na

Trabalhadores da Cetesb
serão beneficiados com PPR

O documento foi assinado pelo Sindicato no dia 18 de agosto

Cetesb

tarde do último dia 18 de
agosto.

O representante do Sin-
tius assinou o documento
para o  pagamento das pen-
dências da PPR 2011.

O acordo possibilitará
que os trabalhadores re-
cebam, de forma igualitária,
70% do valor da folha de

pagamento referente a de-
zembro desse ano.

De acordo com o docu-
mento, o valor de 70% refere-
se à folha de pagamento no-
minal do mês de dezembro de
2011, incluindo salário, gra-
tificação de função entre
outros itens. O pagamento está
previsto para julho de 2012.

Myriam Veiga
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Nos dias 23 e 24 do mês
passado, o Sintius participou de
uma reunião com outros sindi-
catos filiados à Fenatema para
discutir a terceirização.

A nossa entidade foi re-
presentada no encontro pelo
diretor de Administração,
Evandro Carvalho, e pelo
nosso conselheiro fiscal Wal-
ter de Abreu Peres.

Durante o encontro, ficou
definido que algumas entidades
enviarão representantes para
participar de uma audiência
pública sobre a terceirização de
mão de obra, que está sendo
convocada pelo Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST).

O diretor do Sintius, Mar-
cos Gonçalves, representará a
nossa entidade. O evento será
realizado nos dias 4 e 5 de
outubro, em Brasília (DF).

Durante esse encontro, os
magistrados do TST ouvirão o
pronunciamento de pessoas
com experiência e reconhecida
autoridade na matéria.

A ideia é esclarecer ques-
tões fáticas, técnicas, cien-
tíficas, econômicas e sociais
relacionadas ao fenômeno da
subcontratação de mão de
obra no Brasil por meio de
empresa interposta.

Sindicato participa de
reunião da Fenatema
sobre terceirização

Novos sócios - Julho e Agosto/2011
Adriano Fernando Farah - Ativa/Sabesp

Benedicta Corrêa de Souza Domingues - Pensionista/Sabesp
Daniel Lopes Queiroz - Ativa/Sabesp

Edson da Silva Gonçalves - Ativa/Sabesp
Evandro Paz de Andrade - Ativa/Sabesp

Fabiano Braga Costa dos Santos - Ativa/Sabesp
Fernando Eduardo Ventura Doveri - Ativa/Sabesp
Francisco Pereira Nóbrega - Aposentado/CPFL

Izabel Pedroso de Camargo - Ativa/Sabesp
Jean Deoclécio da Costa - Aposentado/CPFL

Jorge Luiz - Ativa/Sabesp
José Adilson dos Santos - Aposentado/Sabesp
José Luiz Rodrigues Vaz - Aposentado/CPFL

Leonel Gonçalves Nogueira - Aposentado/Sabesp
Luiz Claudio de Souza - Aposentado/Sabesp

Maria de Lourdes Rocha Gonçalves - Pensionista/Sabesp
Maria do Carmo Pereira Fernandes - Pensionista/Sabesp

Rogério Heleno da Silva - Ativa/Sabesp
Ronaldo Rosa de Siqueira - Ativa/Sabesp

Tania Irene Pace - Ativa/Sabesp
Wilson Aparecido Fagundes - Aposentado/Sabesp

Falecimentos

Antônio da Paz dos Santos
Falecido em 03/08/2011
Aposentado/Eletropaulo

Antônio José dos Santos
Falecido em 16/07/2011

Ativa/Sabesp

Antônio Vasques Martinez
Falecido em 14/08/2011
Aposentado/Eletropaulo

José Gomes
Falecido em 25/07/2011

Aposentado/Sabesp

Názaro Galdino do
Nascimento

Falecido em 21/07/2011
Aposentado/Sabesp

Raul Reis Corrêa
Falecido em 20/07/2011

Aposentado/CPFL

Sílvio Pinto Ribeiro
Falecido em 28/07/2011
Aposentado/Eletropaulo

O Sintius conseguiu
mais uma vitória impor-
tante, dessa vez, para os
aposentados e pensionis-
tas da Eletropaulo. A par-
tir do dia 10 de outubro,
os ex-servidores poderão
fazer o recadastramento,
referente ao recebimen-
to das cestas básicas no
próprio sindicato.

O recadastramento
dos ex-servidores, que re-
cebem cestas básicas,
acontece de 10 a 21 de ou-
tubro, na sede do Sintius,
a partir das 9 horas. Na im-
possibilidade do compa-
recimento do aposentado
e pensionista, ele poderá
ser representado por um
procurador.

A autorização do re-
cadastramento em Santos
aconteceu em 6 de se-
tembro, após intervenção
do diretor da Secretaria
de Assuntos para Apo-
sentados e Pensionistas
da entidade, Carlos Silvio,
o Sivoca, junto aos repre-
sentantes da empresa, so-
licitando permissão para
realizar o recadastra-
mento em Santos.

Em anos anteriores,
os aposentados e pensi-

onistas eram obrigados a
subir a Serra do Mar para
atualizar os seus dados
cadastrais. Muito satisfei-
to com o resultado dessa
luta, Sivoca acredita ter
sido uma grande vitória
aos aposentados.

 “Foi um grande tri-
unfo para o Sintius e aos
aposentados. Agora eles
não precisam mais se
deslocar para São Paulo
para atualizar o cadastro“,
disse.

Para a atualização dos
dados, é necessário que o
beneficiário traga os se-
guintes documentos origi-
nais ou cópia autenticada:
identidade, CPF, Carta de
Concessão do Beneficio
de Aposentadoria (para os
aposentados), ou docu-
mento similar que  com-
prove tal situação; Carta
de Concessão do Benefí-
cio de Pensão (aos pensi-
onistas) ou documento
que comprove tal situa-
ção); carteira de Trabalho
do Aposentado e/ou ins-
tituidor da pensão; com-
provante atualizado do en-
dereço residencial conten-
do CEP e data de venci-
mento recente.

Sintius faz recadastramento
de ex-funcionários da Eletropaulo
para recebimento de cesta básica

Entre os aspectos que se
objetiva esclarecer estão a
manutenção do critério de
atividade-fim do tomador de
serviços, atualmente adotado
pelo TST para declarar a

O Sintius estará convocando na
segunda quinzena de outubro

uma assembleia para discutir o
novo PES (Plano Especial de
Saúde), da Fundação CESP.

Aguardem!

licitude ou ilicitude da ter-
ceirização e essa prática em
concessionárias de energia
elétrica, principalmente aque-
las de instalação, manutenção
e reparo de redes.

Presidente da Fiesp estará na
Fenatema no próximo dia 19

Os brasileiros pagam
uma das maiores tarifas de
energia elétrica mais caras do
mundo, apesar de ter um dos
menores custos de produção.
Diante disso, a Fiesp (Fede-
ração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) defende a
redução do valor da tarifa e
novos leilões para que as com-
panhias que estão no setor
passem a cobrar um preço jus-
to pelo serviço oferecido.

Em agosto deste ano, em
uma reunião da Fenatema, os
sindicatos filiados à entidade
questionaram alguns pontos
dos documentos da Fiesp so-
bre a questão.

Diante disso, o presiden-
te da Fiesp, Paulo Skaf, esta-
rá debatendo essa questão
com os representantes da
Fenatema no próximo dia 19,
às 17 horas, no Sindicato dos
Eletricitários de São Paulo.


