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Sabespianos do Vale fazem
greve por fim do salário regional

A greve no Vale do Ribeira teve adesão de 100% da categoria,
que deu um exemplo de unidade e de disposição para a luta

Fotos Myriam VeitgaOs trabalhadores da Sa-
besp no Vale do Ribeira fizeram
uma greve de dois dias (10 e 11
de março) para protestar contra
a empresa, que deixou de hon-
rar o compromisso de extinguir
o salário regional até fevereiro
deste ano. A adesão ao movi-
mento paredista foi total.

A decisão de cruzar os bra-
ços ocorreu em assembleia re-
alizada no dia 25 de fevereiro,
em Registro. A luta é justa, por-
que os funcionários dessa região
recebem 20% a menos do que
aqueles que exercem a mesma
função na Capital e na Baixada
Santist.

Em junho do ano passado,
ficou estabelecido um acordo no
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) entre os sindicatos e a
companhia de saneamento, que
se comprometeu a realizar es-
tudos, visando "equalizar os sa-
lários, com implantação em fe-
vereiro de 2014".

A Sabesp decidiu contratar
a Fipe (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, órgão
ligado à USP) para a elaboração
de um estudo baseado no custo
de vida dos trabalhadores. No
Vale do Ribeira, Registro foi o
município escolhido para ser
alvo desse levantamento.

Apesar do trabalho ter apre-
sentado a diferença do custo de
vida em Registro de apenas 3%
inferior a grandes municípios,
como São Paulo, Santos e São
José dos Campos, a cúpula da
Sabesp negou que acabaria com
o salário regional durante reu-
nião realizada com o Sintius, no
último dia 25.

Conforme o presidente do

Sindicato, Marquito Duarte, a
luta pelo fim do salário regional
é uma antiga reivindicação da
categoria. A greve foi a única
resposta que os trabalhadores
poderiam ter dado à atitude to-
mada pela Sabesp.

O movimento teve grande
repercussão nos jornais, rádios
locais, TV Tribuna e até mes-
mo nacional. A luta dos com-
panheiros foi citada na pres-
tigiada coluna política Painel,
do jornal Folha de S. Paulo, e ga-
nhou grande destaque na rádio
CBN, de São Paulo.

Suspensão
Após a audiência de conci-

liação entre a Sabesp e o Sindi-
cato realizada na tarde do dia 11,
no TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), em São Paulo, os
trabalhadores do Vale decidi-
ram, em assembleia, suspender
provisoriamente o movimento

paredista.
A vice-presidente do TRT,

a desembargadora Rilma Heme-
tério, agendou uma nova reu-
nião entre as partes no próximo
dia 25, às 14h30. Até lá, a cate-
goria permanecerá em estado de
greve, mas retorna as atividades
normalmente.

Vale destacar que os dias
parados não foram objeto de
negociação. No entanto, a em-
presa está proibida de proceder
o desconto dos dias parados
enquanto o processo de dissídio
de greve estiver em andamento.
Além disso, ela não pode cons-
tranger os empregados com
ameaças de desconto.

Marquito considera o resul-
tado da audiência de concilia-
ção positivo. “Na última reunião
na sede da Sabesp, a direção se
recusou terminantemente a ex-
tinguir o salário regional. Ago-
ra, mudou o discurso e informou

que enviará ao
Conselho de Ad-
ministração e à
CPS (Comissão
de Política Sala-
rial) ajustes ne-
cessários a fim
de solucionar o
impasse e equa-
lizar os salários",
explica.

Os traba-
lhadores do Vale
voltam a se reu-
nir em assem-
bleia no dia 25, às
18h, em Registro,
para deliberar u-
ma nova greve
pelo fim do salá-
rio regional.

Os trabalhadores do Vale do Ribeira compareceram em
peso nas assembleias realizadas pelo Sintius em Registro

O movimento paredista teve grande destaque nos veículos
de comunicação da região e até mesmo na imprensa nacional
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Memória sindical

Em janeiro de 1995, o
Sintius convocava a catego-
ria a participar de um pro-
testo contra itens prejudici-
ais ao trabalhador na re-

Direito do trabalhador
Sintius entra com ações contra perdas do FGTS

Novos sócios - Fevereiro/2014
Edeilson Marinho Apolinário - Ativa/Sabesp

Nelzi Eulália Pereira Santos - Pensionista/Sabesp
Felipe Ribeiro Oliveira - Ativa/Sabesp

Fátima Regina Dias Fini - Ativa/Sabesp
Maria Nazareth da Silva Peris - Pensionista/Sabesp

Maria Teresa Martins - Pensionista/Sabesp
Roberto Prieto - Ativa/Sabesp

Acácio Marques Guimarães Filho - Aposentado/Sabesp
Oslaim José dos Santos - Aposentado/Cteep

Rosemeire Silva do Nascimento - Pensionista/CPFL
Elaine Alves Santos Oliveira - Ativa/Sabesp

Clóvis de Paula Pereira - Aposentado/Sabesp
Paulo Luís Moura - Aposentado/Eletropaulo

Ronaldo Seihatsu Fukuji - Aposentado/Cteep
Nivaldo Nunes de Rezende - Aposentado/Sabesp

Ariosvaldo Souza - Aposentado/Sabesp
Virgínia Tavares Baptista Noschese - Pensionista/Sabesp

forma previdenciária. Ce-
lebrado no Dia Nacional
de Luta do Aposentado, o
evento ocorreria na Concha
Acústica de Santos.

Revisão de adicionais de
periculosidade e insalubridade

beneficiará 73 funcionários

Com base nas noticias
veiculadas nos últimos dias
sobre a suspensão da tra-
mitação das ações judiciais
relativas à recomposição do
saldo do FGTS, a Diretoria do
Sintius informa que, após

análise do nosso Departa-
mento jurídico, ficou defini-
do que daremos prossegui-
mento à distribuição da ação
judicial.

Até o último dia 28, o
Sindicato manteve um aten-

dimento voltado aos associa-
dos que tivessem interesse em
entrar com o processo .

A decisão do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça) deter-
mina apenas uma suspensão
de todas as ações que tenham

o mesmo objetivo, distribuí-
das até agora, visando à aná-
lise e prestação jurisdicional,
de forma igualitária a todos os
reclamantes, em nível nacio-
nal, sendo certo que após essa
decisão as ações continuarão

tramitando normalmente até
a chegada ao STF (Supremo
Tribunal Federal), a quem
compete a decisão final.
Acompanhe as últimas notí-
cias sobre o tema nos nossos
canais de comunicação.

A Sabesp informou no úl-
timo dia 25, durante reunião
com diretores do Sintius, que im-
plantará a partir deste mês a
nova sistemática para determi-
nação dos adicionais de insalu-
bridade e periculosidade.

Os estudos feitos por uma
empresa especializada e acom-
panhados pelo Sindicato resul-
taram na criação do GHE –
Grupo Homogêneo de Empre-
gados. O enquadramento do
empregado em um determina-
do GHE é que determinará se
receberá o adicional e seu res-
pectivo percentual.

Com o fim dos enquadra-
mentos nos GHE, na base do

Sintius, 56 trabalhadores que an-
tes não recebiam o adicional de
insalubridade passarão a recebê-
lo, 16 terão aumento no percen-
tual do adicional de insalubrida-
de e um passará a receber o adi-
cional de periculosidade no lu-
gar do adicional de insalubrida-
de, perfazendo 73 beneficiados

A revisão determinou tam-

bém o cancelamento do adicio-
nal de insalubridade a 27 em-
pregados, dos GHE nº 5 (Ope-
ração de Estação Elevatória de
Água), nº 18 (Inspeção Predial)
e nº 44 (Medicina do Trabalho).

A Sabesp informou ao Sin-
dicato que poderão ocorrer ajus-
tes dependendo da análise de
situações individuais.

Cerca de 43 trabalhado-
res dos turnos nas estações de
água e esgoto da Sabesp fica-
ram sem receber seus paga-
mentos no dia 28 de feverei-
ro e foram muito prejudica-
dos por terem de deixar de pa-
gar algumas contas.

O problema ocorreu por-
que a gerência do setor não

lançou as horas referentes ao
mês de fevereiro.

O RH da empresa está
reprogramando o lançamento
para ser pago, junto com o adi-
antamento, no dia 14 de março.

O Sindicato entrou em
contato com a empresa e já
encaminhou um ofício co-
brando providências para o

ressarcimento de eventuais
prejuízos causados por negli-
gência da empresa.

A diretoria do Sindicato ori-
enta a categoria a trazer ho-
lerites do dia 28 de fevereiro e
do adiantamento, bem como as
contas pagas em atraso para que
possamos cobrar da empresa o
ressarcimento.

Trabalhadores dos turnos de ETAs e ETEs
são afetados por atraso no pagamento

Alteração ocorreu com base em um trabalho feito por uma empresa

Jorge Arrivabene
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Mobilização sindical

Fenatema realiza seminário estratégico
para campanhas salariais no Sintius

A Fenatema (Federação
Nacional dos Trabalhadores em
Água, Energia e Meio Am-
biente) realizará nos dias 4 e 5
de abril o seminário estratégico
voltado às campanhas salariais
deste ano.

Arlete de Souza Francisco
Aposentado/Sabesp

Falecida em 26/12/13

Leffonsina de Souza Alves de Moraes
Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 16/02/14

Falecimentos

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIASSSSS
parparparparpara aa aa aa aa aprprprprprooooovvvvvação deação deação deação deação de

pauta de rpauta de rpauta de rpauta de rpauta de reieieieieivindicaçõesvindicaçõesvindicaçõesvindicaçõesvindicações

SABESPSABESPSABESPSABESPSABESP
Dia 13 de março, às 18h,
na sede do Sintius e
subsede de Registro

CETESBCETESBCETESBCETESBCETESB
Dia 13 de março,
às 17h30, na sede

CTEEPCTEEPCTEEPCTEEPCTEEP
Dia 25 de março,
às 17h30, na sede

STSTSTSTSTARARARARARTTTTT
Dia 24 de março,

às 18 horas, na sede

CPFL PIRACPFL PIRACPFL PIRACPFL PIRACPFL PIRATININGATININGATININGATININGATININGA
Dia 26 de março,
às 17h30, na sede

O Sindicato dos Urba-
nitários vê com muita preocu-
pação a nova tentativa de assal-
to à Estação Avançada (EA)
Santos da CPFL Piratininga, no
bairro do Valongo, registrada du-
rante a madrugada do dia 5 des-
te mês.

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, cinco
indivíduos invadiram o local e
renderam o porteiro. Um deles
foi preso em flagrante pela Polí-
cia Militar. Os demais consegui-
ram escapar, mas dois deles já
foram identificados pelas auto-
ridades policiais.

Diante dessa lamentável
situação, a entidade fará uma
nova cobrança para que a segu-
rança desse e de outros locais

de trabalho sejam reforçados
imediatamente. Nos próximos
dias, o Sindicato poderá fazer u-
ma manifestação na frente da uni-
dade do Valongo, que fica na es-
quina da Rua Marques de Herval
com a Rua Cristiano Otoni.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, afirma que
essa não é a primeira ocorrência
desse tipo na EA Santos. Além
disso, ressalta que já foram en-
caminhados vários ofícios à ge-
rência regional e à direção da
empresa para que fossem toma-
das providências para reforçar a
segurança de várias unidades,
como a EA Santos.

Há mais de um ano, esse
espaço alvo de bandidos deixou
de ser monitorado por um segu-

rança armado, porque a CPFL
Piratininga decidiu não renovar
o contrato com a terceirizada
que prestava esse serviço.

A Diretoria entende que a
tentativa de assalto apenas rati-
fica a preocupação do Sintius
com os riscos que os trabalha-
dores do Valongo estão subme-
tidos diariamente, devido à
omissão da companhia.

"Não podemos aceitar que
uma empresa do porte da CPFL
deixe a segurança em segundo
plano. Além de não ter a preo-
cupação de cuidar dos próprios
equipamentos, isso demonstra
uma falta de zelo para com o
trabalhador, que é o maior
patrimônio da empresa", afirma
Marquito.

O evento ocorrerá na sede
do Sintius. Ao longo desses
dois dias, os representantes da
categoria farão uma análise dos
setores de saneamento, energia
e meio ambiente, além disso
debaterão a conjuntura política

e econômica, que será apre-
sentada por um técnico do
Dieese.

Ao final, a categoria ur-
banitária traçará as bandeiras de
lutas e as estratégias de ne-
gociação no Estado.

Water Port

Um representante da em-
presa que assumirá o serviço de
saneamento na margem direita
do Porto de Santos no lugar da

Sintius inicia diálogo com nova
empresa de saneamento do Porto

Water Port esteve no Sintius, em
fevereiro. No encontro infor-
mal, foi iniciada uma conversa
sobre o conteúdo do instrumen-

to coletivo de trabalho. Ele si-
nalizou que existe a intenção de
manter os trabalhadores da base
operacional da Water Port.

O Sintius está aberto a ne-
gociações com o novo consór-
cio para oferecer melhores con-
dições aos trabalhadores.

Após nova tentativa de assalto na EA
Santos, Diretoria cobra mais segurança

Arquivo/Myriam Veiga
CPFL Piratininga

Empresa decidiu  cortar gastos e retirou o segurança armado na EA Santos  há mais de um ano
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Compromisso com a categoria

Novos representantes
sindicais são empossados

Fotos: Myriam Veiga

A posse dos novos representantes sindicais ocorreu no dia 27 de fevereiro

Os novos representantes
sindicais da categoria toma-
ram posse no último dia 27,
durante um encontro realiza-
do na sede do Sintius. Os
mandatos tiveram início no
último dia 1º e valem até fe-
vereiro de 2016.

Durante o evento promo-
vido pelas secretarias de Or-

ganização, Comunicação e
Formação e Políticas Sindicais,
os trabalhadores foram recep-
cionados pelo presidente Mar-
quito Duarte.

Na explanação, Marquito
contou um pouco da trajetó-
ria de lutas da entidade desde
a fundação, em 1942, até os
dias atuais.

Os representantes sindi-
cais assistiram ao filme Eles
Não Usam Black Tie, uma
produção baseada na peça
homônima de Gianfresco
Guarnieri que traça um per-
fil do Brasil durante o proces-
so de transição da ditadura
militar (1964-1985) para o
regime democrático.

A obra destaca ainda a
fase de crescimento, organiza-
ção e consolidação das lutas
de classe, assim como a forte
atuação sindical e os períodos
de greves.

Além disso, foram discu-
tidos outros temas, como for-
mação sindical, análise de
conjuntura e os deveres de um

representante sindical.
Foi destacada ainda a im-

portância deles levantarem os
problemas e fatos relevantes
que aconteçam nos locais de
trabalho para serem debatidos
pela Diretoria e divulgados
amplamente na edição men-
sal do Jornal Urbanitário, site
e nas redes sociais.

No evento, foram discutidos temas, como formação sindical e análise de conjuntura

Ação coletiva para revisão
de aposentadoria e pensões

O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) decidiu que todos
os segurados (aposentados e
pensionistas) com benefícios
concedidos entre entre os
anos de 1988 a 2003 e aque-
les que tiveram sua renda
mensal inicial limitada pelo
teto previdenciário e teto de
contribuição têm direito a re-
visão do valor do benefício
previdenciário.

Para tanto, o Sindicato está
mobilizando o Departamento
Jurídico para o ingresso de ação
coletiva em nome dos associ-
ados, uma vez que, para obter
a revisão de seu benefício
previdenciário, é necessário
ingressar com ação na Justiça.

Desse modo, todos os as-
sociados aposentados e pensi-

onistas que tiverem interesse
em participar da ação coletiva,
para obter a readequação do
benefício previdenciário, deve-
rão comparecer ao Sintius, me-
diante prévio agendamento no
Departamento Jurídico pelo te-
lefone (13) 3226-3200.

Essa medida é necessária
para que seja feita a análise
dos documentos pelos advo-
gados, como RG, CPF, com-
provante de residência, carta
de concessão e memória de
cálculo (INSS) e histórico de
pagamento do INSS dos últi-
mos cinco anos.

Para os associados que
aderirem a ação coletiva, será
cobrada uma taxa no valor de
R$ 40,00, para custeio das
despesas processuais.

Inscrições para o 5º
Torneio de Futebol
Society do Sintius
abertas até o dia 27

As equipes interessadas em
participar do 5º Torneio de Fu-
tebol Society do Sintius devem
se inscrever até 27 de março.
Os jogos acontecerão sempre
nas tardes de sábado no cam-
po da Associação Sabesp, no Es-
tuário, em Santos.

Os times que quiserem par-
ticipar precisam imprimir e pre-
encher a ficha de inscrição dis-
ponível no nosso site e na secre-
taria do Sintius.

Cada equipe deverá inscre-
ver, no mínimo, dez atletas, des-
de que sejam sócios do Sindica-
to. Após o fim das adesões, será
realizada  reunião com os respon-
sáveis dos times para definir o
regulamento e tabela dos jogos.


