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Pode ser aberto pela E.C.T.

Os trabalhadores da Sa-
besp da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira aceitaram,
por unanimidade, a proposta
para o novo ACT (Acordo
Coletivo de Trabalho) 2015/
2016 e decidiram suspender
a greve programada a partir da
zero hora do dia 9 deste mês.

A decisão foi tomada, por
unanimidade, pela categoria,
durante a realização de as-
sembleias na sede do Sintius
e na Associação Sabesp de
Registro, na noite do dia 8 de
junho.

A aprovação do docu-
mento foi possível porque a
Sabesp decidiu acatar as pro-
postas apresentadas pelo
vice-presidente judicial do
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT), o desembargador
Wilson Fernandes, durante a
audiência de conciliação rea-
lizada no último dia 3, em São
Paulo.

Ficou decidido que o re-
ajuste salarial dos trabalhado-
res será de 8,29%, com repas-
se para o auxílio-creche e para
a parte fixa da gratificação de
férias. Além disso, haverá o
aumento de 10% nos valores
do vale-refeição e vale-ali-
mentação. A cesta de Natal
será de R$ 243,01.

Outra conquista para os
companheiros foi a manuten-
ção das cláusulas do acordo
anterior, inclusive no que diz
respeito à garantia de empre-
go, fixada em 98%.

Também ficou estabele-
cido no novo ACT a garantia
de estabilidade no emprego de
90 dias.

PLR
Outro avanço conquistado

foi em relação à PLR (Partici-
pação sobre Lucros e Resulta-
dos), como as ressalvas no cál-
culo para garantir a rediscussão
e revisão das metas em casos
fortuitos e/ou de força maior.
Haverá ainda reuniões bimes-
trais para acompanhamento e
avaliação das metas da PLR. O
modelo de distribuição dos re-
sultados será definido pelos tra-
balhadores em assembleia.

A empresa aceitou ainda
que a verba de 1% para a mo-
vimentação de pessoal seja
aplicada linearmente a todos
os empregados. A conquista
foi garantida após a greve de
sete dias realizada na Baixada
Santista e no Vale do Ribeira.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, afirmou que
a decisão da assembleia é o
reflexo da responsabilidade
dos urbanitários e da Direto-
ria na condução da campanha
salarial. O resultado final re-
presenta um grande avanço
em relação à proposta inicial
da Sabesp e atende às expec-
tativas da categoria em um
ano difícil do ponto de vista
econômico.

O Sindicato parabeniza
todos pela unidade, mobi-
lização e consciência de clas-
se. Além disso, destaca a dis-
posição de luta e de compro-
misso com a população du-
rante a paralisação de uma
semana, que demonstrou a
força dos companheiros. Sem
dúvidas, essa atitude abriu os
caminhos para um bom Acor-
do Coletivo.

O Sintius encaminhou
um ofício para a Sabesp, no
início deste mês, para que
ela identifique os trabalha-
dores que estiveram em tur-
no ininterrupto auxiliando o
Corpo de Bombeiros e as
brigadas de incêndio do Por-
to de Santos no combate ao
incêndio nos tanques de
combustíveis da Ultracargo,
no bairro da Alemoa, em
Santos. Esse acidente regis-
trado no início de abril teve
duração de nove dias e é
considerado um dos maio-
res incêndios em área indus-
trial da história mundial.

No documento, o Sindi-
cato pede que esses funcioná-
rios recebam um acompanha-
mento médico diferenciado,
com realização de exames
médicos periódicos, com pra-
zo de duração mínima de cin-
co anos, a partir da data do
acidente, a fim de demonstrar
a preocupação com esses
companheiros, que podem ter
a saúde comprometida em um
futuro próximo.

Riscos à saúde
Esse pleito se deve ao

possível contato ou inalação
do composto químico hexa-

clorobenzeno, que é conhe-
cido pela sua alta toxicidade
e por ser considerado uma
substância cancerígena, já
que pode provocar a leuco-
penia (redução dos glóbulos
brancos no organismo, os
responsáveis pelas defesas
do organismo).

O hexaclorobenzeno
pode permanecer até cinco
anos nos organismos dos se-
res humanos, causando efei-
tos nocivos ao fígado, ti-
roide, rins, assim como aos
sistemas endócrinos, imu-
nológicos, reprodutivo e
nervoso.

Lígia Prestes

A categoria aceitou, por unanimidade, os termos sugeridos pelo TRT e acatados pela Sabesp

Incêndio na Alemoa: Sindicato solicita o
acompanhamento médico de funcionários
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Mobilização da categoria
faz a diferença novamente

Em junho de 1996, o nos-
so boletim mensal destaca-
va a greve geral programa-
da para o dia 21 daquele

Memória sindical

CPFL Piratininga

mês, com o objetivo de pro-
testar contra a política eco-
nômica do Governo Federal
e contra as privatizações.

Julgamento do impasse da nova fórmula
da PLR ainda não foi marcado pelo TRT

Novos sócios - Maio/2015
Antonio Cirino dos Santos Sobrinho - Aposentado/Sabesp

Fernando Natalino Martins de Jesus - Ativa/CPFL
Flavio dos Santos - Ativa/CPFL

Gasparino José Gonçalves - Aposentado/CPFL
Gerson Morais Lacerda - Ativa/CPFL

Lucas Ivan do Nascimento Santos - Ativa/CPFL
Mauro Luiz da Silva - Aposentado/Sabesp

Nilda dos Santos Guimarães - Pensionista/Sabesp
Raphael Alves Cavalcante - Ativa/CPFL
Samuel Leandro da Silva - Ativa/CPFL

Cteep

As negociações do ACT
2015/2016 da Cteep co-
meçaram no dia 3 deste mês.
Na reunião de abertura, ficou
assegurada a data-base e, de
brinde, já recebemos uma
“contra-pauta” da empresa.
O documento está à disposi-
ção no nosso site para con-
sulta. A proposta, de 20 itens,
contém alterações e/ou ex-

clusões nos benefícios con-
quistados pela categoria nos
últimos anos.

Na ocasião, deixamos
claro nosso repúdio à essa
atitude tomada pela direção
da Cteep e exigimos uma
reconsideração para a pró-
xima reunião de negociação,
que está prevista para o dia
10 de junho.

Empresa inova e apresenta
“contra-pauta” para ACTApós a realização de uma

greve de oito dias, durante o
mês passado, devido ao impas-
se para a definição do novo
modelo de PLR, os traba-
lhadores da CPFL Piratininga
estão aguardando o julgamento
do caso por parte do TRT.

A decisão de suspender a
paralisação foi deliberada pela
categoria em assembleia rea-
lizada no último dia 25 e ocorreu
a pedido do vice-presidente do
tribunal, o desembargador Wil-
son Fernandes.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, ressaltou a
importância do movimento
paredista e elogiou a postura
dos trabalhadores da empresa,
que mostraram muita co-
ragem, união e compromisso
durante os dias de greve.

Além de não apresentar
propostas para avançar nas ne-
gociações, a CPFL pressionou

os trabalhadores, o que confi-
gura um desrespeito à Lei de
Greve e à SA 8.000. A compa-
nhia solicitou ainda à Justiça o
desconto dos dias parados, mas
tal pedido foi negado.

“Não aceitamos essa po-
sição intransigente para dis-
cutir a nova fórmula da PLR,
após 12 reuniões. Afinal, o
grupo CPFL Energia obteve
em 2014 um resultado de
serviço de R$ 1,850 bilhão e
de R$ 450 milhões só neste

primeiro trimestre”, afirmou
Marquito, que relembra que as
tarifas de energia elétrica
foram reajustadas em mais de
50% nos últimos cinco meses.

Campanha salarial
Na manhã do dia 9 deste

mês, o Sintius foi informado
que a abertura das nego-
ciações do novo Acordo Co-
letivo da CPFL está marcada
para o  próximo dia 17, às
9h30, em Campinas.

Comunicação Sintius

A greve na Baixada Santista ocorreu do dia 18 a 25 de maio

Mais uma vez, os traba-
lhadores da Sabesp deram um
grande exemplo de unidade e
de consciência de classe, o
que proporcionou mais uma
grande vitória para a história
dos urbanitários.

Os termos do novo A-
cordo Coletivo deixam claro
o avanço proporcionado. Sem
dúvidas, a greve realizada em
abril foi determinante para
um resultado positivo.

Com base nessa situação,
quero também parabenizar os
trabalhadores da CPFL Pi-

ratininga pela paralisação de
oito dias. Foi um movimento
pacífico, que exigiu muito

equilíbrio e discernimento
dos companheiros.

Os trabalhadores resisti-
ram bravamente às pressões
da empresa. Deixamos claro
que não vamos aceitar qual-
quer tipo de coação.

Afinal, a nossa diretoria
sempre buscou o diálogo e
privilegiou a tomada de deci-
sões nas mesas de negociação.
Por outro lado, não podemos
aceitar essa postura intrasi-
gente da empresa para cum-
prir algo que já estava previs-
to no Acordo Coletivo.
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Cetesb
Junho de 2015

Sindicato quer revisão de norma
sobre a unificação dos plantões

Fenatema
Marquito Duarte é o

novo secretário geral

Falecimentos
Altamiro Satiro de Brito - Aposentado/Sabesp

Falecido em 18/05/2015

Antônia Talvino Pataro - Pensionista/Sabesp
Falecida em 20/06/2014

Dolores Martinez Diegues - Pensionista/Sabesp
Falecida em 31/05/2015

João dos Santos Abreu - Ativa/Sabesp
Falecido em 27/05/2015

José Severino da Silva II - Aposentado/Sabesp
Falecido em 30/04/2015

Maria de Lourdes Rocha de Santana - Pensionista/Sabesp
Falecida em 09/05/2015

Marlene dos Santos Lopes - Pensionista/Sabesp
Falecida em 14/04/2015

A diretoria do Sintius exi-
ge da Cetesb a revisão da no-
va diretriz da estatal de unifi-
car o sistema de plantões e-
mergenciais de várias agênci-
as ambientais aos fins de se-
mana e feriados desde abril,
como as de Santos e Cubatão.
O tema foi debatido durante
as negociações do ACT.

No plantão de Cubatão,
atuavam apenas três pessoas.
Em Santos, apenas cinco.
Com a unificação, foi forma-
do um grupo único de seis in-
tegrantes, ou seja, houve uma
diminuição da equipe.

A medida, que passou a ser
adotada nas últimas semanas,
é uma das consequências do
decreto estadual 61.132/2015,
de autoria do governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) e edita-

do com a finalidade de reduzir
despesas com pessoal e encar-
gos sociais ao longo deste ano.

Para o Sintius, essa atitu-
de tomada pela direção da
Cetesb só comprova como o
governo paulista não está en-
volvido e preocupado com a
causa ambiental no Estado.

Essa decisão coloca em
risco a segurança da popula-
ção e representa um grave pre-
juízo ao meio ambiente.

“Ao adotar essa política
com base na proximidade das
agências ambientais, a Cetesb
parece ignorar a tipologia dos
problemas ambientais que
ocorrem nas áreas atendidas
pelos trabalhadores de Santos
e de Cubatão”, afirma o pre-
sidente do Sintius, Marquito
Duarte.

Na avaliação do Sindica-
to, Cubatão exige um mo-
nitoramento específico 24
horas por dia por se tratar de
um dos maiores polos indus-
triais do Brasil, assim como o
Porto de Santos. Afinal, tra-
ta-se do maior complexo des-
se tipo no Brasil, onde é mo-
vimentada e armazenada uma
grande quantidade de produ-
tos que podem afetar a popu-
lação e o meio ambiente.

Exigimos uma mudança
dessa medida adotada pela
Cetesb. O incêndio no termi-
nal de combustíveis da Ultra-
cargo, na Alemoa, resultou em
um dos maiores episódios de
poluição ambiental já ocorri-
dos na história da Baixada
Santista e apenas comprova a
gravidade da situação.

Cembra-Gerconsult
Categoria rejeita proposta

Em assembleia realizada
nos dias 19 e 20 de maio com
os trabalhadores do consórcio
Cembra-Gerconsult, a categoria
rejeitou, por maioria dos votos,
a proposta final da empresa para
o novo ACT. Durante as nego-
ciações, o Sintius defendeu a ne-

cessidade de um maior reajuste
nos valores do vale-alimentação.
A negociação será reaberta para
continuidade do processo e no-
vos encaminhamentos. Aguar-
dem o avançar nas negociações
pelos canais de comunicação do
Sindicato.

Os trabalhadores da
Cetesb das agências am-
bientais localizadas na Bai-
xada Santista e no Vale do
Ribeira decidiram deflagrar
greve, por tempo indeter-
minado, a partir da zero
hora do dia 10, devido à
intransigência por parte da
estatal nas negociações do
novo ACT. A decisão foi
tomada em assembleia reali-
zada no dia 9, em Santos.

A empresa faria seis
rodadas de negociação. As
três últimas tratariam das
cláusulas econômicas, mas
elas foram canceladas.

Trabalhadores cruzam os
braços a partir do dia 10

A CPFL Piratininga decidiu
encerrar o contrato STC junto à
Start, em São Vicente, em razão
da primarização destes serviços.
Assim, vários trabalhadores
foram demitidos e outros trans-
feridos para Praia Grande, onde
a empresa mantém outro con-
trato de manutenção. A catego-
ria encontrou por lá outra reali-
dade e uma difícil adaptação.

Vários trabalhadores procu-
raram o Sintius buscando a inter-
mediação junto à CPFL para o
aproveitamento deste pessoal no
quadro próprio dos serviços
primarizados. O fato é que não
houve ninguém contratado até o
momento. Estamos acompa-
nhando este processo, buscando
aproveitamentos em novos
contratos e atentos a qualquer
prejuízo causado à categoria.

CPFL encerra
contrato STC
em S. Vicente

Start

O presi-
dente do Sin-
tius, Marqui-
to Duarte, é
o novo secre-
tário geral da
F e n a t e m a
(Federação
Nacional dos
Trabalhadores
em Energia,
Água e Meio
Ambiente).
Ele já perten-
cia à diretoria
anterior, mas ocupava o cargo
de secretário nacional de In-
tegração. A eleição da nova
diretoria para o período 2015/
2020 ocorreu no 2º Congresso
Nacional da Fenatema, rea-
lizado nos dias 11, 12 e 13 de
maio, em São Paulo.

Além de Marquito, tam-
bém participaram do evento
outros secretários do Sintius,

como Tanivaldo Dantas, Jor-
ge Arrivabene, Fernando
Duarte e Evandro Carvalho.

Durante o evento, foram
discutidos diversos temas,
como os impactos das MPs
(medidas provisórias) 664 e
665 e do projeto de lei federal
4.330/2004, que regulamenta
a terceirização do Brasil, para
os trabalhadores urbanitários.

Divulgação

O 2º Congresso da Fenatema ocorreu em maio

A estatal marcou uma
reunião de última hora no
dia 9, mas não houve avan-
ços. O único atendido pela
Cetesb foi a manutenção da
garantia de emprego de 96%.

A empresa insiste em o-
ferecer um reajuste salarial
de 7,21% (sem aumento
real), com o mesmo percen-
tual de repasse ao auxílio-
creche e à parte fixa da
gratificação de férias. Além
disso, a Cetesb apresentou
a proposta de aumentar em
10% os valores do vale-
refeição,  vale-alimentação
e da cesta de Natal.
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Aposentados e pensionistas da Sabesp
Após vitória do Sintius na Justiça,
grupo volta a receber cesta básica

e valores retroativos ao ano de 2006

Últimas vagas para
este grande evento,

que ocorrerá dos
dias 10 a 14 de de-
zembro, na Colônia
de Férias. A festa

contará com a ani-
mação do cantor e
compositor Luiz

Américo e terá ainda a apresentação de Boy e Banda.

Valores por pessoa:
Associados - R$ 560,00

Não associados - R$ 630,00

Luiz Américo vai se apresentar na
edição deste ano da Festa Tropical

Inscrições devem ser feitas na secretaria do Sintius de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17h30, ou às quintas, das 8 às 11 horas, na
SAAP, com Acácio. Mais informações pelo telefone 3226-3200.

Ação social
Sindicato arrecada lacres

de latinhas de bebidas
No final de maio, os fun-

cionários do Sintius enviaram
para a Sabesp 20 garrafas PET
de 2 litros cheias de lacres de
latinhas de bebidas. Com essa
atitude, será possível adqui-
rir cadeiras de rodas e doá-las

para pessoas com dificuldade
de locomoção.

Participe desta importan-
te campanha, deixando na
sede do Sintius os lacres das
latinhas. Fazer o bem revigo-
ra a alma!

O material foi entregue para a Sabesp durante o mês passado

Futebol Society
Inscrições para torneio

prorrogadas até o dia 19
As inscrições para o Tor-

neio de Futebol Society dos Ur-
banitários de 2015 foram pror-
rogadas até o dia 19 de junho.
Os jogos serão disputados no dia
27, a partir das 10 horas, no
campo da Associação Sabesp,
em Santos.

As equipes interessadas em
participar devem procurar a se-

cretaria do Sintius, das 8 às 17
horas. Para se inscrever, basta
imprimir e preencher a ficha à
disposição no nosso site.

Cada time deverá inscrever,
no mínimo, dez atletas desde
que sejam sócios do Sintius. Ao
final das inscrições, será elabo-
rado o regulamento, assim como
a tabela de jogos.

A Secretaria de Assuntos para Aposentados
e Pensionistas do Sintius (SAAP) avisa
que o celular do diretor Carlos Sílvio, o
Sivoca (13 - 9-9712-4937), também está

à disposição aos fins de semana e
feriados sempre que houver necessidade

Os cheques com valores retroativos foram entregues no dia 8

Fotos: Ligia Prestes

Festa dos aniversariantes de junho será no dia 26
O Sintius comemora o ani-

versário dos aposentados e pen-
sionistas de junho no dia 26. Para
celebrar essa data, será feito um
grande café da manhã, a partir das
9h30, no salão de festas do
Sintius. Todos os aniversariantes
aposentados e pensionistas des-
te mês  estão convidados a parti-
cipar dessa festa, assim como os
respectivos familiares.

Divulgação

A festa do mês de maio foi celebrada no dia 1º de junho

A 4ª Vara do Trabalho de
Santos determinou que um gru-
po de 15 aposentados e pensio-
nistas da Sabesp, patrocinados
na Justiça pelo Departamento
Jurídico do Sintius, voltem a re-
ceber o valor das cestas básicas.

Na tarde do dia 8 deste mês,
durante reunião na sede do Sin-
dicato, foram entregues os che-
ques com os valores deste be-
nefício acumulados desde 2006.
Além disso, um representante da
empresa entregou o cartão ali-
mentação para esse grupo.


