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No último dia 5, os trabalhadores aprovaram, em assembleia, o indicativo de greve para o dia 18

Sindicato rejeita proposta de CCT da Start

Os trabalhadores da
CPFL Piratininga da Baixada
Santista aprovaram o in-
dicativo de greve a partir da
zero hora do dia 18 deste mês.
A decisão foi tomada em
assem-bleia realizada com a
categoria na noite do último
dia 5, na sede do Sindicato
dos Urbanitários (Sintius).

A decisão de cruzar os
braços, por tempo indeter-
minado, está relacionada à
intransigência, por parte da
empresa, nas negociações do
novo Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT).

Na quinta rodada de ne-
gociação, considerada a úl-
tima pela companhia, a di-
reção da CPFL propôs um
reajuste salarial de 8,47%,
repassando o mesmo per-
centual aos benefícios e à
gratificação de férias.

Apesar de não obtermos
aumento real neste ano, a
categoria, ciente do cenário
difícil no setor elétrico e na
área macroeconômica, aceita
a proposta da empresa.

Na avaliação dos tra-
balhadores e do Sintius, o

O Sintius rejeitou a con-
traproposta apresentada pelo
Sindinstalação (sindicato patro-
nal) para a nova Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) da
Start Engenharia. Na avaliação
da atual diretoria, as medidas
sugeridas não atendem as ex-
pectativas dos trabalhadores.

Diante disso, o Sindicato
solicitou uma nova rodada de

negociação para que se possa
avançar nas discussões e re-
sultar na melhoria dos pontos de
pauta de reivindicações.

Enquanto o Sintius so-
licita um reajuste salarial de
7,61%, a empresa insiste em
oferecer a correção de 6%, ou
seja, um índice abaixo da
inflação acumulada nos úl-
timos 12 meses.

Devido ao não aumento
real de salário nos últimos
dois anos, solicitamos para a
Start um abono salarial e-
quivalente a 20% do piso da
categoria e uma cesta de
Natal, em dinheiro, o que
seria equivalente à proposta
do vale-alimentação de R$
116,60 para pagamento entre
os dias 15 e 20 de dezembro.
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grande impasse nas nego-
ciações está relacionado à
definição da Participação dos
Lucros e Resultados (PLR) do
próximo ano.

Ela quer aplicar o índice
de 1,5%, sendo 1,1% fixo e
0,39% nas metas, vinculadas
à aceitação do ACT.

Trabalhadores e o nosso
Sindicato já deixaram claro
que não aceitam esse vínculo,
tendo em vista que é o mesmo
modelo da PLR 2015.

Durante as reuniões de
negociação, o presidente do
Sindicato, Marquito Duarte,
foi contundente ao citar o
quanto o vice-presidente de
Planejamento e Gestão Em-
presarial da CPFL, Wagner
Luiz S. de Freitas, vem ne-
gligenciando as negociações
do novo ACT.

Caso houvesse maior em-
penho e sensibilidade por parte
da direção da empresa, o ACT
poderia já estar fechado.

PLR 2015
Além disso, o Sintius está

aguardando o Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT)

agendar o julgamento a res-
peito da PLR 2015. Em abril,
a categoria fez uma greve de
oito dias na Baixada Santista
em razão do impasse para a
definição do novo modelo de
PLR, que deveria ter sido
discutido e aprovado pelos
sindicatos até dezembro do
ano passado.

A expectativa é que o
caso seja julgado pelo TRT
até o final deste mês.

Cembra-Gerconsult
Iniciada as discussões
sobre o PPR deste ano

Depois do fechamento
ACT 2015 do consórcio Cem-
bra-Gerconsult, a Diretoria
do Sindicato dos Urbanitários
está encaminhando a negoci-
ação dos demais itens pen-
dentes para os trabalhadores.

A bola da vez é o Progra-
ma de Participação nos Resul-
tados (PPR) deste ano. Em
breve, estaremos informando
a categoria sobre os encami-
nhamentos deste e de outros
assuntos. Aguardem.
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Esclarecimentos a respeito de
denúncias contra a Diretoria

Em outubro de 1996, o
Sintius lançou um boletim
especial para alertar a cate-
goria sobre a atuação de al-

Memória sindical

guns sindicatos de fora da
nossa base que buscavam
dividir a categoria e enfra-
quecer a  luta sindical

Sintius cobra da Cetesb
o pagamento do PCS 2014

O Sintius enviou ofício à
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e está aguardando
há quase um mês uma au-
diência com a responsável
pela pasta, Patrícia Faga
Iglecias Lemos.

O objetivo do encontro
é tratar da liberação da verba
para movimento PCS (Plano

de Cargos e Salários) do ano
passado. A Cetesb informou
os trabalhadores que não tem
verba suficiente para efetuar
o pagamento.

Na reunião, o Sintius abor-
dará os prejuízos à sociedade
causados com a unificação dos
plantões das agências am-
bientais de Santos e Cubatão.

Novos sócios - junho e julho/2015
Airton Luiz de França - Aposentado/Sabesp

Antonio César Ferreira da Silva - Ativa/Cteep
Cláudio José Faria Gallazi - Aposentado/Sabesp

Edna Infante Delio - Pensionista/Sabesp
Haroldo Ramos Júnior - Aposentado/Cteep

Henrique Oliveira Rola - Ativa/Sabesp
Jorge José dos Santos Antonucci Filho - Ativa/CPFL

José Inácio da Silva II - Aposentado/Sabesp
Josefa de Almeida Silva - Pensionista/Sabesp
Lauricy Baeta da Silva - Pensionista/Sabesp

Laurinda Domingues da Silva - Pensionista/Sabesp
Lênio César Arcia Petrovich - Aposentado/Sabesp

Luiza Izabel Ustulin - Pensionista/Eletropaulo
Regina Noronha Tramontani - Ativa/Sabesp
Rosemeire de Oliveira - Pensionista/Sabesp

Sandro Santana da Silva - Ativa/Cteep
Thiago dos Santos Silva - Ativa/CPFL

Ubirajuí José Pereira - Ativa/CPFL

Nas últimas semanas, par-
te dos diretores liberados pela
Sabesp para exercer a ativida-
de sindical em prol dos ur-
banitários vem sendo alvo de
acusações de cunho difa-
matório relacionado à evolu-
ção salarial. Diante dessa si-
tuação, cabem alguns esclare-
cimentos com justificativas
claras, diretas e objetivas so-
bre os fatos:

1) Conforme declaração
da própria empresa, “são apli-
cados para esses empregados
(diretores do Sintius) os mes-
mos critérios de movimenta-
ção estabelecidos no Plano de
Cargos e Salários  - experiên-
cia e escolaridade, por exem-
plo – (...) Os empregados à
disposição do Sintius foram
movimentados na carreira,
por ocasião da aplicação do
referido enquadramento
aos demais empregados da
Sabesp, de acordo com cri-
térios adotados especifica-
mente em cada ciclo”. Portan-
to, fica claro que as referidas
evoluções salariais ocorreram
de forma lícita, seguindo o
mesmo padrão para todos.

2) Os diretores sindicais
liberados ficam em uma uni-
dade separada, em São Pau-
lo. Portanto, quando é des-
tinado um percentual para
essas evoluções salariais,
isso em nada impacta ne-
gativamente nos percen-

tuais destinados à base,
como estão tentando fazer a
categoria acreditar.

3) A acusação de que o
atual presidente do Sintius,
Marquito Duarte, obteve evo-
lução salarial na vertical de
forma ilícita é uma atitude de
mau caráter de quem acusa.
A evolução se deu dentro
de critérios existentes até
2007, onde havia evolução
entre carreiras, desde que o
empregado atendesse aos re-
quisitos exigidos, especial-
mente ter o Ensino Superior.

4) A “imoralidade” des-
sas evoluções, que vem sen-
do comentada, é mais um
argumento demagógico e
de falso moralismo daque-
les que procuram condenar o
dirigente sindical a ficar con-
gelado profissionalmente en-
quanto luta pela melhoria da
condição de salário e trabalho
para toda a categoria.

5) Na ânsia de conquis-
tar o poder do Sindicato a
qualquer custo, o diretor
Carlos Alberto de Oliveira
Cardoso, o Platini, tentou des-
moralizar alguns diretores,
divulgando na base as movi-
mentações salariais respecti-
vas a esses companheiros da
Sabesp. No entanto, omitiu
sua própria evolução salarial
e de outros sindicalistas que
já passaram pela Diretoria.

6) Com essas afirmações de
caráter oportunista, Platini
protocolou o pedido de exclu-
são de três diretores da Sabesp
do quadro do Sintius (Marquito
Duarte, Tanivaldo Dantas e
Rosana dos Santos Ferreira), du-
rante reunião da Diretoria Ple-
na ocorrida em 31 de julho. O
encontro teve a presença de 30
dos 31 diretores do Sintius. Por
21 votos a 9, a acusação difa-
matória foi rechaçada. Na mes-
ma reunião, a Diretoria decidiu
que Platini retornaria para a base
na RS por considerar que a atitu-
de dele foi leviana e trouxe pre-
juízos à imagem do Sindicato.

7) Lamentamos as acu-
sações com fatos distor-
cidos para enganar a cate-
goria. Basta recordar as inú-
meras lutas e conquistas obti-
das ao longo deste anos para
comprovar a retidão e a con-
duta da Diretoria no encami-
nhamento das demandas e lu-
tas que travamos desde 2001.

8) Por fim, pedimos des-
culpas pelo clima de denun-
cismo difamatório que se ins-
talou no seio da categoria
sabespiana. Fato esse plantado
por oportunistas que não tem
a menor responsabilidade para
com a classe trabalhadora e que
buscam difamar não só a dire-
toria, mas a instituição. Espe-
ramos ter esclarecido os fatos
distorcidos que foram coloca-
dos à categoria.
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PLR 2015: Sindicatos e
empresa iniciam avaliação

Conselheiro fiscal do Sintius disputa eleição
para o Conselho Deliberativo da Funcesp

O Sintius participou da
primeira reunião para avaliação
das metas da PLR 2015 da
Sabesp, no último dia 21, em
Sâo Paulo. Essa medida segue
em conformidade com o ACT
2015/2016. Durante o encontro,
a estatal mostrou que das seis
metas relacionadas ao aumento
da segurança hídrica no Estado
– responsáveis por 70% da PLR
–, duas já foram atingidas, o que
representa 24% desse total. São
elas: a entrada em operação da
ETA Rodolfo Costa e Silva –

ABV e a entrega do EIA-Rima
para a interligação entre as
represas Jaguari e Atibainha.

Já o índice de perdas relativo
à micromedição (IPM), em
junho, foi de 28,9%, percentual
que atinge com folga a meta
estabelecida. O peso desse
indicador na PLR é 20%. Outras
três metas relacionadas ao au-
mento da segurança também se
encontram em estágio satis-
fatório. São elas: interligação da
Billings-Taiaçupeba, obtenção da
Licença Prévia e emissão da

autorização de serviço para a
interligação Jaguari-Atibainha.

Já a margem ebtida, que
representa 15% da PLR, apre-
sentou no primeiro trimestre
deste ano a marca de 55%, sendo
que a meta está fixada em 29,9%.
Quanto ao índice de satisfação
do cliente, a Sabesp informou
que a pesquisa domiciliar ocor-
rerá em novembro. Portanto,
ainda não há parâmetros para
avaliação. A próxima reunião de
acompanhamento da PLR ficou
agendada para 14 de outubro.

Sabesprev é alvo de mudanças
O Sintius, demais sin-

dicatos de trabalhadores, Sa-
besp e Sabesprev iniciaram um
diálogo para buscar uma solu-
ção para reverter a delicada si-
tuação do plano de saúde da Sa-
besprev, devido ao déficit mensal
que gira na casa dos R$ 4 mi-
lhões. Por esse motivo, foi deci-
dida a criação de uma comissão
tripartite para debater o assunto
e tomar medidas emergenciais.

No início de julho, a Sabesp
e a Sabesprev apresentaram uma
proposta para contenção de
gastos, mas houve um empenho
das entidades para diminuir o
impacto sobre os trabalhadores.

O Conselho Deliberativo
promoveu uma reunião extra-
ordinária, no último dia 5, para
debater as mudanças. Apesar
dos avanços, os conselheiros
ligados aos trabalhadores man-

tiveram a posição contrária às
alterações, mas a proposta foi
aprovada pela maioria. Veja
mais sobre o tema no nosso site.

O empenho do Sintius é
para que o plano da Sabesprev
mantenha uma rede de serviços
de qualidade e evitar que os
prejuízos recaiam apenas sobre
os trabalhadores. Vamos seguir
cobrando da Sabesp um maior
aporte de recursos para o plano.

Sintius exigirá da estatal
o cumprimento do ACT

No último dia 24, o Sintius
foi informado oficialmente pela
Sabesp que apenas os emprega-
dos considerados elegíveis, ou
seja, que alcançaram 3 pontos
ou mais na última avaliação, é
que terão o acréscimo de 1% a
partir de julho.

O Sindicato contesta vee-
mentemente essa postura da
empresa, já que o ACT definido
junto ao Tribunal Regional do
Trabalho determina a distribui-

Cteep

ção de 1% da folha de pagamen-
to, de forma linear, para todos
os empregados, sem exceção.

Apesar de serem apenas 40
companheiros em nossa base, o
presidente do Sintius, Marquito
Duarte, já esteve reunido com
a empresa e protocolou ofício
para exigir o pagamento desse
1% para todos os companhei-
ros, ainda que para isso seja ne-
cessária a revisão das avaliações
de competência.

Divulgação

Diretoria participa de nova
rodada de negociação

Nica encabeça a chapa 10 e tem Márcio da Costa como suplente

Após o cancelamento da
última reunião de negociação
sobre o novo ACT, a Cteep
agendou uma nova reunião
para o dia 10 deste mês. Até o

fechamento desta edição, a reu-
nião ainda estava em andamen-
to. O desfecho do encontro será
noticiado nos canais de comu-
nicação do Sintius.

Edemir Ribeiro Antunes, o
Nica, um dos representantes do
conselheiro fiscal do Sintius, é
um dos candidatos ao Conselho
Deliberativo da Fundação
CESP pela Piratininga e conta
com o apoio da Diretoria.

A eleição ocorre nos dias 2
a 4 de setembro. A votação será
feita exclusivamente pela inter-
net. Ele busca a reeleição e tem
como suplente o companheiro
Marcio Bernardes da Costa.

Com 30 anos de experiência
na empresa, Nica trabalha como
técnico de redes de distribuição
da Baixada Santista.

As principais propostas da
chapa são tratar com seriedade e

Divulgação

Abílio dos Santos - Aposentado/Sabesp
Falecido em 05/06/2015

Adelaide de Ornelas ABreu - Aposentada/Sabesp
Falecida em 26/06/2015

Aquelino José Vasques - Aposentado/Sabesp
Falecido em 04/07/2015

Celso Norberto Rodrigues - Aposentado/Sabesp
Falecido em 11/11/2014

Flávio Franzon - Aposentado/Sabesp
Falecido em 14/06/2015

Haroldo Délio - Aposentado/Sabesp
Falecido em 04/06/2015

Lauracy ELza Ribas de Souza - Aposentada/Sabesp
Falecida em 03/07/2015

Lourival Baeta da Silva - Aposentado/Sabesp
Falecido em 20/06/2015

Luiz Oliveira Silva - Aposentado/Sabesp
Falecido em 20/06/2015

Maria Aparecida Alves Lourena - Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 24/06/2015

Maria Flordelisse da Silva - Pensionista/Sabesp
Falecida em 06/06/2015

O Sindicato está empenhado em obter avanços para a categoria

Falecimentos

responsabilidade as questões
discutidas nas reuniões do Con-
selho Deliberativo, priorizando
os interesses dos participantes.

Eles prometem empenho por
melhorias dos planos de saúde,
acompanhando investimentos e
a gestão econômica-financeira.

Após solicitação formal da Diretoria do Sintius, o Departamento Médico da
Sabesp está convocando os trabalhadores que estiveram em turno

ininterrupto auxiliando o Corpo de Bombeiros e as brigadas de incêndio no
combate ao incêndio nos tanques de combustíveis da Ultracargo, em

Santos, para a realização de exames. Não deixe de comparecer.
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Hora de ir às urnas

Eleição para diretoria do
Sintius ocorre em setembro

Festa dos aposentados e pensionistas
aniversariantes de agosto acontecerá no dia 28

O Sintius comemora o
aniversário dos aposentados e
pensionistas de agosto no dia
28. Para celebrar essa data,
será feito um grande café da

A equipe de saúde da Prefeitura imunizou 85 pessoas no Sintius

Fotos: Ligia Prestes

Os associados do Sintius
aposentados e da ativa estão
convocados a participar das
eleições para definir os rumos
do Sindicato nos próximos
quatro anos. O pleito para

definir a nova composição da
Diretoria e do Conselho Fis-
cal acontecerá nos dias 2 e 3
do próximo mês.

Conforme edital divulga-
do no início deste mês, serão

quatro urnas fixas (sendo uma
na sede da instituição) e ou-
tras 13 itinerantes nos locais
de trabalho da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira.

Esperamos que o clima

da eleição seja bastante tran-
quilo e em ordem, assim
como nos anos anteriores.
Essas características torna-
ram-se uma tradição em nos-
sa categoria.

Que o respeito e a verda-
de sejam a base do debate de
ideias e projetos em prol dos
trabalhadores visando fortale-
cer ainda mais a nossa cate-
goria urbanitária.

Aposentados e pensionistas

A festa realizada em julho ficou marcada pelo bate-papo descontraído entre os participantes
manhã, a partir das 9h30, no
salão de festas do Sintius.

Todos os aniversariantes
aposentados e pensionistas
deste mês  estão convidados

a participar dessa festa, assim
como os respectivos familia-
res. Contamos com a sua pre-
sença no próximo dia 28.
Compareçam!

Possível mudança no plano previdenciário
será tema de reunião no próximo dia 26

Atuação sindical

A Diretoria do Sintius re-
ceberá no próximo dia 26, às
9h30, o atuário Luís Carlos
Salles Costa e o representan-
te de relações sindicais da
Fundação CESP, Fernando
Oliveira Silva, para falar so-
bre a possibilidade de migra-

ção do plano previdenciário
da Eletropaulo, que está em
estudo pela Previc (Superin-
tendência Nacional de Previ-
dência Complementar).

Ambos explanarão aos
beneficiados sobre os estudos
que podem permitir que os as-

sistidos que migrarem do pla-
no BD (Benefício Definido)
para um novo plano na mo-
dalidade CD (Contribuição
Definida) tenham acesso a
25% da reserva matemática
das contribuições realizadas.
Não deixe de comparecer!

Fundação CESP
Reajuste do seguro de vida

será discutido no dia 24
O aumento da taxa de

seguro de vida dos integran-
tes da Fundação CESP será
tema de debate no Sintius no
próximo dia 24, às 10 horas.

No final do mês passado,
a entidade anunciou um rea-
juste de 31,62% nos valores.
Segundo a instituição, a medi-

da se faz necessária para man-
ter o equilíbrio financeiro do
seguro. É a primeira correção
da apólice desde 2010.

Para esclarecer e cobrar
os motivos da correção dos
valores, os beneficiários po-
derão tirar as dúvidas direta-
mente com a Sra. Simone.

Prefeitura promove vacinação
contra gripe no Sindicato

Uma equipe da Seção de
Vigilância Epidemiológica
(Seviep) da Secretaria de
Saúde de Santos esteve na
sede do Sindicato, no último
dia 31, e disponibilizou a
vacina contra a gripe In-
fluenza para os associados do
Sintius e seus dependentes,
aposentados, pensionistas,

funcionários do Sindicato e
até munícipes.

O evento foi considerado
um sucesso e imunizou 85
pessoas contra três tipos de
gripe.A Diretoria agradece a
Secretaria de Saúde de Santos
pela parceria e pela simpatia
e atenção concedida pelos
servidores ao público.


