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Pode ser aberto pela E.C.T.

Categoria elege representantes
sindicais para os próximos anos

Locais de trabalho
Sabesp (EPC)
Sabesp (Torre)

Sabesp (Cubatão)
Sabesp (Guarujá/V. Carvalho)

Sabesp (Bertioga)
Sabesp (Praia Grande)

Sabesp (Itanhaém/Peruíbe)
Sabesp (São Vicente)
Sabesp (Setor Juquiá)

Sabesp (Setor Registro)
Sabesp (Setor Jacupiranga)

Sabesp (Setor Iguape)
Start (São Vicente)
Start (Praia Grande)

Cteep (Cubatão)
CPFL (Praça)

CPFL (São Vicente)
CPFL (Praia Grande)

CPFL (Cubatão/V. Carvalho)

Eleitos
Ricardo Sales

Alexandre Dias da Silva
Ednilson Nunes dos Santos
José Carlos Silva de Jesus
Roger Gonçalves Ranzani
Enelito Martins dos Santos

Adriano Fernando Farah
Maurício dos Santos
Pablo Rogério Alves

Vanderson de Quevedo
Yurgis Kairys

Adriano de Almeida Dantas
Wagner Balcarce Silva
Luiz Mendes de Sobral
Haroldo Ramos Júnior

João Carlos Santos Pinto
Eduardo Gomes dos Santos

Felipe Marques Xavier
Andrea Pereira Mesquita

As eleieções ocorreram com muita tranquilidade em todos os locais

Onésimo Camilo Teixeira

O Sintius divulga os re-
sultados das eleições para
representantes sindicais para
o biênio 2014/2016 da en-
tidade. O processo eleitoral
ocorreu nos dias 14 e 15 em
22 locais de votação.

Durante os dois dias de
pleito, a categoria compa-
receu desde cedo aos locais
de votação, demonstrando o
grande comprometimento
com o trabalho exercido pelo
Sindicato.

A posse dos novos repre-
sentantes sindicais está agen-
dada para o dia 1º de março e
será realizada na sede do Sintius,
onde haverá solenidade de
entrega de certificados, apre-
sentação e explanação sobre o
trabalho exercido pelos eleitos
nas suas bases ao longo dos
próximos anos.

O representante sindical
tem como função representar
o Sintius no local de trabalho,
levantar problemas bem como
as reivindicações dos tra-
balhadores de sua base. Caso
não consiga solucioná-los,
deverá encaminhar as soli-
citações à Diretoria.

Eles também têm a res-
ponsabilidade de fazer sin-
dicalizações e distribuir o
material oficial do Sindicato,
como o Jornal Urbanitário e
boletins extraordinários com
notícias da categoria.

Os representantes sin-
dicais também devem propor

medidas para melhorar a
organização sindical e pre-
cisam comparecer às reuniões
convocadas pela Diretoria
Executiva e/ou pela Se-
cretaria de Organização.

A Diretoria do Sindicato
agradece e parabeniza aos
candidatos da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira que

participaram do processo
eleitoral.

Todos demonstraram em-
penho, vontade e grande
interesse em representar a
categoria nas suas bases de
trabalho.

Confira na tabela acima
a relação dos representantes
sindicais eleitos.
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Encontro debate soluções
para problemas na empresa

Memória sindical

Em fevereiro de 1994, o
boletim mensal trazia uma
denúncia contra a Sabesp.
Uma empresa terceiri-

Myriam Veiga

Cetesb

A reunião com representantes da empresa ocorreu em 27 d e janeiro

A Diretoria do Sintius
recebeu o gerente do Depar-
tamento de Serviço de Redes da
Baixada Santista da CPFL,
Edson Amaral Júnior, na nossa
sede, no último dia 27. Essa foi
a primeira reunião do ano.

A ideia desses encontros
mensais é  discutir eventuais
problemas na região sobre
questões de segurança na em-
presa. A atividade contou ainda
com a participação do gerente
da CPFL, Altivo Zacarin, e
outros representantes do Sintius.

Edson iniciou a reuni-
ão informando que, até a se-
gunda quinzena de fevereiro, a
companhia contratará cinco
novos eletricistas, sendo um
para a área de transmissão e
quatro para trabalharem na
prontidão. Ele destacou que,
além dessas contratações, a
vaga do companheiro Jorge,
desligado em dezembro úl-
timo, será reposta. A CPFL rea-
lizará também recrutamento
interno de dois técnicos, um
para atuar em Cubatão e outro
para a transmissão.

O gerente da CPFL disse
também que, com a venda do
prédio da Praça Mauá, em
Santos, consolidada no ano
passado, a empresa tem pra-
zo até setembro para a entrega
do local. Com isso, já está ava-
liando alguns imóveis para
locação.

O terreno da EA Santos
também será negociado em
fevereiro e a averiguação de á-
reas para a construção da nova
EA já está sendo feita. Em am-
bos os casos, a CPFL garante a
manutenção dos trabalhadores
envolvidos nessas atividades.

Preocupações
O Sintius aproveitou a

ocasião para elencar algumas
preocupações e cobrar soluções.
A Diretoria pediu providências
para a substituição de uniformes
e EPIs (equipamentos de pro-
teção individual), pois há locais
onde, há mais de ano, não são
feitas as substituições. Além
disso, cobrou a limpeza das EAs.
Algumas delas estão cobertas
por mato alto e muita sujeira.

O Sindicato quer também
vigilância patrimonial 24 horas
nas unidades. Por exemplo, na
EA Santos estão ocorrendo
sucessivos casos de furtos de
materiais e sucatas, o que pode
ocasionar riscos à integridade
física dos trabalhadores. A nossa
entidade exige o efetivo pa-
gamento das horas extras tra-
balhadas no dia, uma vez que
alguns líderes estão dividindo as
horas em dois ou mais dias.

O gerente da CPFL se
comprometeu a tomar as me-
didas necessárias para solu-
cionar os problemas. Edson

adiantou que está em licitação
o contrato de manutenção e
limpeza das EAs. A substituição
dos uniformes e EPIs ocorrerá
no início deste mês e a re-
comendação aos técnicos líderes
é que seja obedecida, rigo-
rosamente, a legislação sobre as
horas extras.

A Diretoria levantou ainda
questões sobre o Perfil Pro-
fissiográfico Previdenciário
(PPP) que está sendo emitido de
forma equivocada, sem levar
em conta a exposição a riscos
para os funcionários. Outra
preocupação é quanto ao Centro
de Operação (CO), operado por
Sorocaba.

Mesmo sendo operado por
dois funcionários, ele não está
restrito apenas à Baixada San-
tista, o que certamente pode
ocasionar falhas de comu-
nicação e eventuais acidentes.

Nesse sentido, os gerentes
da CPFL Piratininga se com-
prometeram a checar solução
dos problemas junto à direção
da empresa.

O Sintius e as demais
entidades de trabalhadores farão
um plebiscito sobre o plano de
saúde nos dias 11 e 12 de março,
quando os funcionários da Ce-
tesb terão a chance de optar pelo
modelo de assistência médica
contributiva (modelo de empre-
sa especializada em saúde) ou
ficar no atual com a adminis-
tração terceirizada (modalidade
co-participação nos custos).

Antes da votação, será
disponibilizado material infor-
mativo para que cada um possa
tomar a sua decisão de forma
clara e transparente. Por meio de
reuniões setoriais nas agências
ambientais, o Sindicato vai
buscar esclarecer dúvidas,
mostrando as implicações fa-
voráveis e desfavoráveis de cada
modelo.

A escolha vencedora será
enviada à direção da empresa.
Ambas opções estarão sujeitas
à licitação, o que implica,
obrigatoriamente, na imprevi-
sibilidade da vencedora (admi-
nistradora ou convênio).

Atualmente, a Cetesb é a
única empresa estatal que per-
manece com um plano de auto-
gestão. As demais já migraram
para o modelo de assistência
médica contributiva. A direção
da Cetesb alega que não tem
condições de seguir com o plano
de autogestão em razão das
constantes e crescentes exigên-
cias da ANS. Além disso, a
margem de negociação compe-
titiva é reduzida, pois envolve
4 mil usuários. Isso tem levado
a constantes descredencia-
mentos de médicos e hospitais.

Plebiscito sobre plano de
saúde será realizado em março

Novos sócios - Janeiro/2014
Valdir Leandro da Silva - Aposentado/CPFL

Durvalina de Oliveira Paiva - Pensionista/Sabesp
Emílio Grande Gago - Aposentado/Cetesb

Edicleide Josefa da Silva Cardoso - Ativa/Sabesp
Jefferson Ribeiro - Ativa/Cteep

Evelise de Almeida Riqueiral - Aposentada/Sabesp
Arlindo Gonçalves Ferreira - Ativa/Sabesp

Benedito Pupo Ferreira - Ativa/Cedri

zadas contratada pela es-
tatal não estava empregan-
do os trabalhadores com
carteira assinada.
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Campanha salarial

Diretoria inicia reuniões setoriais
nas empresas do setor elétrico

Metas da PLR 2013 atingidas

Novo convênio

Dia
05/02
05/02
06/02
06/02
06/02
07/02
10/02
10/02
11/02

De 12 a
14/02

Local
Peruíbe

Mongaguá
Guarujá

Vicente de Carvalho
Bertioga
Itanhaém

Saboó
Cubatão
Central

P. de Toledo/ Itariri
Miracatu
Juquiá

Iguape/ I.Comprida
Pariquera-Açu
Jacupiranga

Iporanga
Eldorado
Cananeia

Cajati
Sete Barras

Registro

Horário
7h30

13 horas
07h30
9 horas

13 horas
07h30
07h30
07h30
07h30

a definir

Dia
18/02
19/02
20/02
20/02
21/02
21/02
24/02
25/02
25/02
26/02

10/02
11/02

De 12 a 14/02

27/02
27/02
28/02

11/03
13/03

Local
EA Santos

Praça dos Andradas
EA Praia Grande

Agência Praia Grande
EA São Vicente

Agência São Vicente
PMO Cubatão
EA Cubatão

Agência Cubatão
EA/Agência V. de Carvalho

Cubatão
Santos

Registro

SE Baixada
Operacionais/Administrativo

SE Baixada

Praia Grande
São Vicente

Horário
7h30
7h30
7h30

9 horas
7h30

9 horas
7h30
7h30

9 horas
7h30

9 horas
8h30

a definir

6h30
8 horas

15 horas

7 horas
8 horas

Calendário previsto de reuniões setoriais na Sabesp CPFL Piratininga

Cetesb

Cteep

Start Engenharia

Os diretores do Sintius
realizarão este mês as reuniões
setoriais nas empresas de energia
e no Vale do Ribeira, assim
como dará seguimento aos
encontros na Sabesp.

A primeira do ano o-
correu no dia 23, na unidade
vicentina da Sabesp.  O pre-
sidente do Sintius, Marquito

Duarte, abriu o encontro a-
presentando uma breve análise
de quatro principais cenários,
que estão diretamente ligados à
Campanha Salarial: econômico
(do Brasil e mundo), político
(em razão das eleições deste
ano), corporativo e judiciário.

A crise mundial, com alto
nível de desemprego na União

Europeia, indo na contramão
do Brasil, onde o índice de
desemprego foi considerado
baixo, assim como o esforço do
governo em conter a pressão
inflacionária, também foram
apontados pelo presidente do
Sintius como importantes ques-
tões a serem avaliadas durante
as campanhas salariais.

Nas questões corpora-
tivas, Marquito apresentou
análise dos principais indica-
dores da Sabesp, fazendo
comparações dos primeiros
nove meses de 2012 com os
de 2013. Ele disse que a em-
presa vêm superando a perfor-
mance positiva de 2012. Ao
final da setorial, os diretores

reforçaram a importância da
participação dos trabalhadores
na assembleia de aprovação de
pauta, a ser realizada no dia 13
de março.

A Diretoria fará em abril
um seminário para definir as
prioridades da pauta de reivin-
dicação, o eixo principal da
Campanha Salarial 2014.

O Sintius esteve reunido
com a direção da Cteep no úl-
timo dia 16 para receber mais
informações sobre o alcance
das metas da PLR 2013.

As metas foram atingidas
e os trabalhadores irão receber

Cteep

a segunda parcela em março,
sendo previsto o dia 14, medi-
ante confirmação da empresa.

Quanto à PLR 2014, o
Sintius participará de nova reu-
nião onde a Cteep trará propos-
ta de minuta de negociação.

Durval Louzã Júnior
Aposentado/Sabesp - 15/01/14

Rosa Maria da Silva Schiavette
Pensionista/Sabesp - 17/01/14
Elias Marques de Menezes

Aposentado/Sabesp - 28/01/2014
Marlene de Jesus Varela

Pensionista/Sabesp - 30/01/14
Eteny Alves Santos

Aposentado/Sabesp - 25/01/14

FalecimentosCedri
Definido reajuste de 8%

Os funcionários da Cooperativa de Ele-
trificação Rural do Vale do Itariri (Cedri) terão um
reajuste salarial de 8%, retroativo a janeiro deste
ano. A definição do novo Acordo Coletivo de
Trabalho ocorreu no mês passado. Vale destacar
que as demais cláusulas do ACT de 2013 foram
asseguradas pelo Sintius durante a negociação.
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Reivindicações

Sindicato participa de evento para
celebrar o Dia Nacional do Aposentado

Myriam Veiga

Ato sindical a favor de aposentados e pensionistas reúne 22 entidades sindicais da Baixada Santista

No último dia 24, cerca de
300 mil aposentados da Bai-
xada Santista comemoraram o
Dia Nacional dos Aposen-
tados. Para celebrar a data, a
Diretoria do Sintius participou
das atividades alusivas à data,
no auditório do Sindicato dos
Consertadores de Carga e
Descarga do Porto de Santos.

Promovido pelo Movi-
mento de Aposentados e Pen-
sionistas do Litoral Paulista
(MAP-LP), o evento contou a
participação de representantes
de 18 entidades sindicais, do
deputado federal Protógenes
Queiroz (PC do B) e do ad-
vogado Sérgio Pardal, que
ministrou palestra sobre ques-
tões previdenciárias.

O objetivo do encontro foi
entregar aos representantes das
centrais sindicais da Baixada

Santista o documento denomi-
nado “Carta de Luta do Apo-

sentado”, onde constam qua-
tro principais bandeiras das enti-

dades. A partir dos encaminha-
mentos feitos, a intenção é

realizar a Campanha Salarial dos
Aposentados.

O MPL-LP defende a se-
guinte pauta de reivindicações:
reajuste dos valores das apo-
sentadorias a partir de janeiro de
2015; acréscimo de 5% no
benefício, para iniciar a re-
cuperação das perdas dos anos
anteriores; lutar pelo fim do
Fator Previdenciário; e formar
a Comissão Intersindical Na-
cional para discutir a elabora-
ção de um projeto de Pre-
vidência Social a ser negociado
com o Governo Federal.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, represen-
tando a UGT, recebeu das mãos
de Protógenes o documento.
“É preciso lutar por uma política
de reajuste mais justa que
conceda aumento real a todos
os aposentados”, declarou.

Valores do pacote por pessoa
Adulto (+ de 13 anos) De 9 a 13 anos De  5 a 8 anos

Sócio R$ 360,00 R$ 252,00 R$ 180,00
Convidado R$ 400,00 R$ 280,00 R$ 200,00

Colônia de Férias de Caraguatatuba
Reservas e valores para o Carnaval
As reservas para o pacote de quatro dias no Carnaval (chegada no dia 1º e saída
no dia 5, após o café da manhã) poderão ser feitas do dia 7 a 14 deste mês, na
secretaria do Sintius.
Em função da grande procura para os feriados de Carnaval antes mesmo de aberto
o período de reservas, o Sindicato excepcionalmente estabelece as seguintes
normas para as respectivas reservas:
1) Cada sócio poderá reservar, no máximo, três quartos;
2) As reservas deverão constar de nome e o respectivo RG de cada hóspede para
o referido período, em cada quarto;
3) No ato da reserva, o associado deverá efetuar o depósito referente a 25% do
total da estadia, ou seja, uma diária;
4) Em caso de cancelamento da reserva, o associado deverá fazê-lo até as 17h do
dia 24 de fevereiro, após o qual não serão devolvidos os valores referentes ao
depósito de uma diária;
5) No caso de eventual cancelamento de reserva, terá prioridade a ordem de
inscrição, conforme lista de espera. Desta forma, portanto, não haverá sorteio.
Alertamos para o rigoroso cumprimento das normas acima explicitadas a fim de
evitarmos eventuais constrangimentos.

Primeiras vitórias na Justiça
contra as perdas no FGTS

Os trabalhadores estão
alcançando as primeiras vitórias
na Justiça contra a Caixa e a
União para a recomposição das
perdas no FGTS em relação à
inflação. Pelo menos quatro
decisões de tribunais federais da
semana passada foram favo-
ráveis aos solicitantes.

Desde 1999, a atual fór-
mula de correção do FGTS é a
Taxa Referencial (TR) mais
juros de 3% ao ano. O problema
é que ela não contempla o
aumento do custo de vida no
País, com exceção dos anos de
2005 e 2006.

No despacho dos magis-
trados, os juízes mandaram a
Caixa aplicar índices de inflação
para corrigir os saldos, o que abre
precedentes para outros pro-
cessos do gênero. No entanto,
vale destacar que a decisão final
caberá ao Supremo Tribunal
Federal (STF), que ainda não
tem data para se posicionar a
respeito do assunto.

Até o final do mês, o De-
partamento Jurídico do Sintius
estará recebendo a documen-

tação para a propositura de uma
ação judicial relativa à re-
composição do FGTS. A ação
será distribuída e acompanhada
diretamente pelo corpo de
advogados do Sindicato.

O valor cobrado é de R$
130,00, que deverá ser pago
(em dinheiro ou cheque) no ato
da entrega dos documentos e
assinatura da procuração. Em
caso de vitória, o montante será
descontado do pagamento dos
honorários advocatícios.

Os interessados deverão
agendar atendimento na se-
cretaria pelo telefone e trazer no
dia os seguintes documentos: 1)
cópia simples do RG e CPF (na
mesma folha); 2) cópia da carteira
do PIS/Pasep ou da Carteira de
Trabalho (página da foto, qua-
lificação e carimbo onde conste
número do PIS/Pasep); 3)cópia
do comprovante de residência;
4) extrato do FGTS de dezembro
de 1998 até os dias atuais; 5)
aposentados e pensionistas
devem apresentar cópia da carta
de concessão do benefício do
INSS.


