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Pode ser aberto pela E.C.T.

Trabalhadores da CPFL
estão em estado de greve

A reunião do dia 29 discutiu a periculosidade. A CPFL
disse que o pagamento era feito no passado e, por falta
de respaldo legal, a empresa deixou de fazer a incidência
do referido adicional no sobreaviso. As entidades
sindicais solicitaram o retorno deste pagamento.
Sobre a PLR 2015, a empresa informou que o assunto
será tratado ainda este ano em duas datas: dia 18 deste
mês e 3 de dezembro, às 10 horas, em local a ser
definido. O tema não pode ser discutido anteriormente
por três fatores: fechamento do orçamento, do pla-
nejamento estratégico que termina no final deste mês e
dependência de outras informações.

Após o adiamento da
assembleia inicialmente con-
vocada para o dia 20 de ou-
tubro, os trabalhadores da
CPFL Piratininga deliberaram
a manutenção do estado de
greve, em reunião realizada
na sede do Sindicato, no últi-
mo dia 27.

A assembleia não ocor-
reu no dia 20, devido a uma
reunião da direção da empre-
sa, em Campinas.

Ficou definido que se a
concessionária não cumprir os
compromissos assumidos na
referida reunião, a categoria
poderá cruzar os braços, a
qualquer momento e por tem-
po indeterminado. A assem-
bleia em caráter permanente
continua.

O Sintius, após cobrar da
CPFL o cumprimento do ACT
(Acordo Coletivo de Traba-
lho) quanto à construção de
um novo modelo de PLR
(Participação de Lucros e Re-
sultados) para 2015, bem
como reuniões referentes ao
“diálogo social”, fez com que

a empresa assumisse alguns
compromissos.

Sobre a PLR 2015, a
CPFL informou que as nego-
ciações serão concluídas até
o mês de março do próximo
ano. Para tanto, a companhia
convocará, no mínimo, duas
reuniões com a participação
do Sintius. Uma delas ocorre-
rá em novembro e outra, em
dezembro.

No que diz respeito ao
Diálogo Social, ficou defini-
do um calendário de reuniões
previamente marcadas a fim
de tratar alguns itens.

No próximo dia 7, serão
discutidos os dias de ponte
operacional, PPP (Perfil Pro-
fissiográfico Previdenciário) e
horas extras em treinamento.
Já no dia 25, será a vez de
debater o BSPS (Benefício
Suplementar Proporcional
Saldado).

Sobre o Divisor 200, a
CPFL esclareceu que o item
será tratado, oportunamente,
com a proposta de negociação
da jornada de trabalho.

A primeira reunião do
calendário relacionado ao Diá-
logo Social ocorreu no dia 29 do
mês passado. O tema do encon-
tro foi o estágio para emprega-
dos no local de trabalho, carreira
dos eletricistas de LV (Linha
Viva) e LM (Linha Morta) e
periculosidade no sobreaviso.

O primeiro tema abordado
foi a questão do plano de carreira
dos eletricistas.O representante
sindical do Sintius na EA São Vi-
cente Eduardo Gomes dos San-
tos destaca que os trabalhadores
estão lutando contra as perdas sa-
lariais e de benefícios, já que não
são tão atrativos com o passar
dos anos. Ele afirmou ainda que
muitos estão fazendo outros
cursos para tentar melhorias.

Já a CPFL disse que o plano
de carreira é hierarquizado e que
a movimentação dependente de

alguns fatores, como formação,
oportunidade, desempenho e
orçamento. Uma nova reunião
sobre este assunto será pautada
para dar um retorno à categoria.

Novas contratações
A CPFL tem contratado

mais eletricistas. Desde o início
do ano, foram 15. Até dezembro,
chegarão outros dez. O último
recrutamento externo ocorreu no
último dia 21.  Essa medida está
ocorrendo após a reivindicação
feita pelo Sintius, em outubro do
ano passado, quando foi re-
gistrado o terceiro acidente de
trabalho na empresa em 2013.

Estágios
Outro ponto debatido foi

a realização de estágios entre os
trabalhadores que participam do
programa de requalificação

profissional da empresa. Os
sindicatos defendem que a
CPFL busque alternativas para
possibilitar que o funcionário
faça estágio na própria empresa.

A CPFL pediu que as enti-
dades enviem as expectativas so-
bre o tema para definirem juntas
premissas básicas, como, por e-
xemplo, se o estágio será feito
dentro ou fora do horário de tra-
balho e avaliar os riscos traba-
lhistas decorrentes do contrato
de estágio e de trabalho (questão
previdenciária, horas extras etc).

Também acompanhado
pelo diretor de base Eraldo
Geraldo das Mercês Filho, O
secretário-geral do Sintius,
Fernando Duarte, destacou que
o diálogo deve prevalecer, mas
que não se podem levar te-mas
pendentes de um ano para a
próxima data-base.

Periculosidade e PLR 2015

Trabalhadores da CPFL podem cruzar os braços a qualquer hora e por tempo indeterminado, como em 2012

Carreira de eletricistas em debate

Arquivo/Myriam Veiga
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Memória sindical

Em outubro de 1999, o
Sintius lançou um boletim
especial para explicar para
a categoria a decisão do STF

Mudanças prejudicam categoria e pronto atendimento local
Cteep

(Superior Tribunal Federal)
que considerou inconstitucio-
nal a contribuição previden-
ciária de servidores inativos.

Momento de unir esforços
A eleição chegou ao fim.

A disputa política, não. No
entanto, é hora de deixar as
diferenças de lado para cons-
truir avanços para a melhoria
do nosso estado e do Brasil.

Os gestores públicos terão
a obrigação de coibir e punir
com firmeza qualquer ato de
corrupção. A sociedade está
cansada de ver tantos escânda-
los na imprensa, que, muitas
vezes, deixam de ser apurados
pelas autoridades e seus res-
ponsáveis seguindo impunes.

Além disso, é preciso unir
forças neste momento, pensar
estratégias e mudanças na
economia para assegurar o
crescimento do País e, con-

sequentemente, continuar a
ampliar as vagas no mercado
de trabalho.

No discurso da vitória, a
presidenta Dilma Rousseff
(PT) foi muito feliz em pro-
por um diálogo para superar
os desafios e vencer esse se-

paratismo e preconceito entre
os brasileiros, espalhados de
uma forma intensiva após o
resultado do pleito.

Políticos, organizações da
sociedade civil e cidadãos de-
vem defender a democracia e
rejeitar alguns apelos para o
retorno da ditadura militar,
que cerceou direitos e trouxe
sequelas à nossa sociedade.

Esperamos que Dilma e os
novos congressistas possam
ser sensíveis aos temas relaci-
onados aos trabalhadores. Afi-
nal, os sindicatos precisam ser
mais ouvidos pelo Palácio do
Planalto e ainda há muito o
que avançar no que diz respei-
to à pauta trabalhista.

Cedri
Sindicato apura irregularidades

A Gerência Regional do
Trabalho e Emprego de Santos
(GRTE) convocou, a pedido do
Sintius, a Cedri (Cooperativa de
Energização e Desenvolvimen-
to Rural do Vale do Itariri) para
dar explicações sobre irregulari-
dades cometidas contra os tra-
balhadores.

Conforme apurado pelo
Sintius, a cooperativa está exi-
gindo daqueles que atuam jun-
to à ETA (Estação de Trata-
mento de Água) Mambu, em Ita-
nhaém, o cumprimento de jorna-
da de trabalho de 15 horas inin-
terruptas, sem interstício legal.

Diante da GRTE, a Cedri

admitiu a irregularidade e infor-
mou que tomaria providências
para que a lei fosse cumprida.
Apesar de a cooperativa levar o
livro ponto à GRTE, o Sintius
fez uma contestação. Por isso,
estará in loco nos locais de traba-
lho para verificar se as irregula-
ridades foram sanadas.

A Cteep tem entre suas res-
ponsabilidades a manutenção e
a operação de diversas subes-
tações de energia elétrica do sis-
tema de transmissão na Baixa-
da Santista. Após a concessão
para o grupo colombiano ISA,
em 2006, ocorreram diversas
mudanças nos setores operacio-
nais, como a redução do qua-
dro de manutenção/operação.

 Com isso, a periodicidade
das manutenções foi afetada,

com ampliações dos prazos, e
hoje a empresa convive com
uma realidade duvidosa quanto
à segurança das subestações,
equipamentos e profissionais.

A situação foi agravada no
Polo Petroquímico de Cubatão
a partir do dia 1º de novembro,
com a alteração no quadro de
trabalhadores de Cubatão, pois
parte destes profissionais foi
transferida para a Subestação de
Vicente de Carvalho, em Gua-

rujá. Isso poderá afetar ainda
mais a confiabilidade no siste-
ma elétrico e possíveis atrasos
no pronto atendimento da
Termelétrica Petrobrás, da SE
Carbocloro e da SE Mongaguá.

Acreditamos que desta for-
ma ficará comprometido o aten-
dimento as normas que regem o
sistema elétrico, destacando o da
Portaria nº 1078 (Nova NR-16 -
Anexo IV), que cita no Quadro I
as Salas de Operação de Subes-

tações como áreas de risco, onde
eventualmente é mantido o tra-
balho isolado durante os plantões
e auxílio local aos Centros de
Operação remotos.

A Cteep foi questionada
sobre a redução do quadro
lotado em Cubatão e o habitual
congestionamento das rodovias,
que impediriam o rápido acesso
as ocorrências operacionais lo-
cais. Já tivemos a resposta que
todas as possibilidades técnicas

estavam avaliadas.
Mediante esta situação,

alertamos as empresas para que
intensifiquem a fiscalização das
atividades em áreas de risco, in-
clusive impedindo a realização
de tarefas de forma individual
em cumprimento a nova porta-
ria. Pelo Sindicato, estamos pro-
videnciando encaminhamentos
jurídicos para reverter esta e
outras situações prejudiciais re-
latadas pelos trabalhadores.

Após reabertura das negociações, a Start propõe a implemen-
tação de plano de saúde e reajuste da PLR 2015. A proposta final
será apresentada pelo Sintius à categoria em assembleias de a-
valiação conjunta do ACT, da CCT e da PLR para 2014, que se-
rão realizadas este mês em São Vicente e Praia Grande.
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Sabesp

ETA Cubatão é alvo de ladrões
por duas vezes em uma semana

Em uma semana, a ETA
(Estação de Tratamento de
Água) Cubatão foi invadida
duas vezes por bandidos, o que
apenas evidencia a falta de segu-
rança dessa e de outras unidades
da Sabesp. Essas situações só
confirmam que a reivindicação
apresentada em maio pelo
Sintius à Sabesp é legítima.

Por esse motivo, os tra-
balhadores da ETA pararam as
atividades por cerca de duas
horas, no último dia 28. O ato
aconteceu na porta da unidade
com a presença da imprensa da
região no local.

Na madrugada daquele dia,
um funcionário foi assaltado. O
técnico executava o trabalho na
área externa da unidade quando
foi rendido por dois homens
aparentemente armados. Os
assaltantes levaram pertences
pessoais da vítima, como celular,
aliança, relógio, além de um
rádio da empresa.

No mesmo dia, após pres-
são do Sintius e da categoria, a
empresa contratou mais dois vi-
gilantes para realizar ronda no-
turna, porém sem armamento e
cães que haviam sido prometidos.

Na madrugada do dia 31, a
ETA foi novamente invadida
por bandidos. Dois homens
armados entraram no local.
Desta vez, um televisor do
grêmio e demais materiais de uso
da empresa foram levados.

Felizmente, ainda não hou-
ve agressões físicas e fata-

lidades, até porque ao perceber
a invasão de ladrões armados,
vigilantes e trabalhadores se
refugiaram na sala de operações.

O Sintius já entrou em con-
tato com a empresa cobrando
medidas imediatas. Por e-mail,
a Sabesp informou que so-
licitou a PM para fazer rondas
externas e internas 24 horas.

Histórico
Não é de hoje que o

Sintius vem alertando a Sa-
besp sobre a falta de seguran-
ça nos locais de trabalho. Em
janeiro de 2013, foram re-
gistrados três assaltos na
ETA, dois deles no período
diurno e uma tentativa de
invasão da estação à noite.

O aumento do número
de furtos se deve ao fato de a
empresa ter retirado porteiros
e vigilantes das unidades das
ETAs e ETEs. O presidente
do Sintius, Marquito Duarte,
já cobrou uma posição da

direção da Sabesp acerca da
situação, mas até agora a
Sabesp só tomou medidas
paliativas.

Nos próximos dias, o Sin-
dicato montará um dossiê
sobre a falta de segurança nas
estações com fotos, boletins
de ocorrências dos assaltos
registrados pelos trabalha-
dores dentro das unidades de
trabalho e ofícios que já foram
enviados à Sabesp. O material
será entregue para autoridades
estaduais e municipais da
Baixada Santista.

“Não vamos sossegar en-
quanto não houver a sensi-
bilização por parte das au-
toridades competentes, com o
objetivo de garantir assim a
integridade do trabalhador e
da população. Se nada fi-
zerem, fecharemos a Rodovia
Anchieta com um protesto
dos trabalhadores”, afirmou
Marquito, durante a mani-
festação do dia 28.

O Sintius encaminhou para
a Sabesp, na última semana do
mês passado, o pedido de
informações sobre a data que
será efetuado o pagamento do
adicional de periculosidade aos
trabalhadores que usam moto-
cicletas para realizar tarefas.

A Lei Federal 12.997, de 18
de junho de 2014, prevê o
direito ao adicional de pericu-
losidade, previsto no § 4º do
artigo 193 da CLT (Consolida-

ção das Leis do Trabalho) foi
regulamentada, a partir de
outubro deste ano.

Na reunião realizada entre
Sintius e representantes do RH
da companhia, a empresa infor-
mou que os estudos estão sendo
feitos e que o adicional deverá
ser pago este mês com os valores
retroativos a outubro. O Sin-
dicato está acompanhando e
cobrará da empresa o paga-
mento devido ao trabalhador.

Insalubridade: Diretoria cobra
pagamento a motociclistas

Sabesp e sindicatos discutem
melhorias para o auxílio-creche

Na manhã do último dia
29, o Sintius, o Sintaema e o
RH da Sabesp estiveram
reunidos no Complexo Ponte
Pequena, em São Paulo, para
discutir os pontos que ficaram
acordados durante audiência
realizada no MPT (Ministério
Público do Trabalho) e TRT

(Tribunal Regional do Traba-
lho) sobre o auxílio-creche.

O Sintius apresentou sua a-
valiação sobre o relatório forne-
cido pela Sabesp a respeito dos
gastos que a empresa tem com
o auxílio-creche e com o Centro
de Convivência Infantil. Além
disso, fez uma proposta para au-

mentar o valor do auxílio-creche
para os grupos de crianças
normal, especial e integral.

No dia 4 deste mês, a Sa-
besp enviou ofício com a suges-
tão do Sintius às demais enti-
dades a fim de que seja apro-
vada e encaminhada aos de-
mais órgãos de governo.

Fotos: Myriam Veiga

Após o assalto do dia 28, os trabalhadores paralisaram as atividadesOs arames  que deveriam inibir a entrada de ladrões estão arrebentados

Sabesprev
Candidatos apoiados pelo
Sintius vencem as eleições

Os três candidatos apoi-
ados pela Diretoria do Sintius
para as eleições dos conselhos
Deliberativo e Fiscal da Sa-
besprev deste ano foram os
nomes escolhidos pela cate-
goria para representá-la nos
próximos anos.

Na disputa do Conselho
Deliberativo, a presidente da
Associação dos Profissionais
Universitários da Sabesp,
Francisca Adalgisa da Silva,
obteve 2.039 votos, seguida
pelo diretor do Sintaema Mi-
guel Ângelo Ferreira Teixeira,
com 1.671.

Outros dois nomes fica-
ram como suplentes. São eles:
Noralice Barbosa e Ademir
Andrade de Oliveira.

Já para o Conselho Fiscal,
os trabalhadores elegeram o
vice-presidente do Sintaema, A-
dilson Jacinto Barbosa, que con-
quistou 1.927 votos e também
contou com o apoio da Dire-
toria do Sintius. Armando Sil-
va Filho ficará na suplência.

A Diretoria parabeniza os
novos conselheiros e deseja a
realização de um excelente
mandato em prol dos interes-
ses dos trabalhadores.
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Aposentados e pensionistas

Prêmio Fidelidade Sindical
valoriza a história da categoria

Fotos: Myriam Veiga

Valores por pessoa
Adulto  De 9 a 13 anos   De 5 a 8 anos

Sócio R$ 450,00  R$ 315,00      R$ 225,00
Convidado R$ 500,00  R$ 350,00      R$ 250,00
Obs: nos valores dos pacotes já estão inclusas a ceia e as programações típicas da data

Pacotes de cinco dias
Natal: de 24/12 a 28/12 - Saída no dia 29/12, após o café
Ano-Novo: de 31/12 a 04/01 - Saída no dia 05/01, após o café

Reservas: de 18/11 a 24/11
Sorteio: 29/11 (sábado)

Passe o Natal e o Ano-Novo
na nossa Colônia de Férias

No restante do mês, serão cobrados os seguintes valores de diárias:
Adulto  De 9 a 13 anos   De 5 a 8 anos

Sócio R$ 70,00  R$ 49,00      R$ 35,00
Convidado R$ 80,00  R$ 56,00      R$ 40,00

A solenidade para homenagear os associados ocorreu no último dia 17

Mais uma vez, a Diretoria
do Sindicato reconhece e enal-
tece aqueles que ajudaram a
construir a história da nossa enti-
dade. Na tarde do último dia 17,
foi realizada a entrega do Prê-
mio Fidelidade Sindical Narci-
so de Andrade aos aposentados
e pensionistas com maior tem-
po de filiação ao Sintius.

Neste ano, o tradicional
evento homenageou 12 associ-
ados, sendo três aposentados
que estão há cinco décadas

filiados ao Sintius e nove pensi-
onistas que completaram 25
anos de filiação à entidade.

Durante o evento, realiza-
do no nosso salão de festas, os
homenageados receberam das
mãos dos diretores a placa
“Narciso de Andrade” alusiva
ao tempo de filiação sindical.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, parabenizou
os companheiros que deixam o
seu registro na história das lutas
sindicais da entidade.

“É uma alegria muito gran-
de recebê-los em nosso sindica-
to. Companheiros que são me-
recidamente homenageados por
todo este tempo em que se man-
tiveram associados, acreditando
nas nossas lutas sindicais. Não
há fidelidade maior que esta. É
preciso reconhecer aqueles que
ajudaram a construir o Sintius”,
afirmou Marquito. Após a entre-
ga das placas, foi servido um lan-
che da tarde a todos os home-
nageados e convidados.

Aviso a aposentados e pensionistas
Para que possamos agilizar o envio de infor-
mações aos nossos associados, estamos
novamente solicitando a gentileza de nos
informarem os números dos telefones fixos,
celulares ou de recados. Caso você tenha trocado
algum desses números, não deixe de manter o
cadastro atualizado. Se tiver e-mail, pode nos
informar, inclusive o de um parente. Assim, você
receberá as nossas notícias com maior rapidez.

Categoria se diverte durante o Baile da Primavera

A festa de outubro reuniu um grande número de aniversariantes e foi  bastante agitada

Aniversários de novembro serão
comemorados no próximo dia 28
A diretoria do Sintius comemorará o aniversário dos aposentados e pensionistas de

novembro no próximo dia 28, a última sexta-feira do mês. Para celebrar essa data tão
importante, será realizado um grande café da manhã, a partir das 9h30, no salão de festas
do Sindicato. Todos os aniversariantes aposentados e pensionistas de novembro estão
convidados a participar dessa grande festa, assim como os respectivos familiares.

A festa é um evento tradicional realizado anualmente pelo Sintius

O Baile da Primavera,
um dos tradicionais eventos
anuais realizados pela Direto-
ria do Sintius, contagiou as
pessoas que compareceram
ao Centro Español, em San-
tos, no último dia 10.

A categoria esteve reuni-
da em momentos de muita
descontração, dança e pre-
miação. A festa foi embalada
pelas canções românticas da
Banda New Zago, que ani-
mou demais o público.

Durante o baile, foi reali-
zado o sorteio de uma bicicle-

ta dobrável. A premiação foi
oferecida pela Porto Seguro,

uma das parceiras do nosso
sindicato.


