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A paralisação de 24 horas na CPFL repercutiu na imprensa e teve o apoio de outros sindicatos

Sandro ThadeuOs trabalhadores da 
CPFL Piratininga da Baixa-
da Santista deflagraram uma 
greve de advertência de 24 
horas no dia 5 deste mês, 
devido ao impasse nas ne-
gociações do novo Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
com a empresa.

O movimento paredista 
foi aprovado, por unanimi-
dade, em assembleia reali-
zada no Sindicato dos Urba-
nitários de Santos e Região 
(Sintius), em 4 de julho. A 
iniciativa teve o apoio dos 
companheiros do Sindicato 
dos Eletricitários de Campi-
nas e do Sindergel Litoral.

Na última nova rodada 
de negociação ocorrida no dia 
4, em Campinas, a empresa 
elevou a proposta de reajuste 
salarial de 7% para 9,32%, que 
seria o índice da inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses, 
segundo o IPCA. 

No entanto, a empresa 
quer pagar uma correção de 
6% em junho e a diferença 
somente em janeiro do pró-
ximo ano, o que desagradou 
os trabalhadores e o Sintius.

A CPFL apresentou um 
reajuste de 7% aos benefí-
cios, como vale-alimentação 
e vale-refeição, sendo 6% a 
partir de junho e 1% a partir 
de janeiro do próximo ano. 

Outro impasse é a cláu-
sula de rotatividade de pes-
soal. A empresa queria man-

ter o índice de 10%, mas ela 
baixou esse índice para 5%. 
Já o Sintius defende a redu-
ção dos atuais 2,5%, confor-
me previsto no atual Acordo 
Coletivo de Trabalho. 

Após pressão do Sindi-
cato, a empresa recuou da 
ideia de reduzir o quadro 
mínimo de trabalhadores 
em 20% (de 1.070 para 856). 

Haverá uma nova ro-
dada de negociação no pró-
ximo dia 12, às 9 horas, em 
Campinas. Uma nova as-
sembleia dos trabalhadores 
ocorrerá no mesmo dia, às 
18 horas, no Sintius, para 

aceitação da proposta ou de-
flagração de uma greve por 
tempo indeterminado.

Reunião do TRT
No último dia 7, a Dire-

toria esteve em audiência de 
conciliação com a CPFL no 
Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), em São Paulo, 
mas não houve avanço nas 
negociações. A empresa ape-
nas pediu que o Sintius não 
fizesse novas paralisações até 
a próxima rodada de nego-
ciação do ACT, neste dia 12.

A CPFL tentou também 
inserir um modelo de escala 

A Diretoria do Sintius 
esteve presente na greve dos 
trabalhadores da CPFL Ja-
guariúna, no último dia 30, 
para prestar solidariedade 
aos companheiros que atu-
am naquela empresa. 

Além do presidente 
do Sintius, Carlos Alber-
to de Oliveira Cardoso, o 
Platini, outros quatro dire-
tores do Sindicato compa-
receram à greve: Ubirajuí 
José Pereira, o Bira (se-
cretário-geral), Waldinei 
Vinagre (secretário de Or-
ganização), Evandro Car-
valho (Finanças) e Mauro 
Mazzitelli (Saneamento e 
Meio Ambiente).

A presença do Sintius foi 
registrada pela mídia local, 
como pode ser observado no 
portal G1 de Campinas.

Sintius participa
de greve na 

CPFL Jaguariúna

ASSEMBLEIA CPFL
Dia 12, às 18 horas,
na sede do Sintius

Pauta: avaliação da última
proposta da empresa para

o novo ACT e deliberação de
greve por tempo indeterminado

para greves em nossa base 
territorial, mas o TRT rejei-
tou a proposta e reafirmou 
que essa responsabilidade é 
do Sindicato
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Cteep

Continua o impasse nas 
negociações do novo ACT

Trabalhadores fizeram uma mobilização no 11 deste mês

Novos sócios - Junho/2016
Antônio Adolfo Novo - Aposentado/CPFL

Denis Rodrigues Sodré - Ativa/Sabesp
Elton dos Santos Fontes - Ativa/Sabesp

Leandro dos Santos Souza - Ativa/CPFL
Luzinete Pereira dos Santos Silva - Pensionista/Sabesp

Maria Aparecida Silva Muniz - Pensionista/Sabesp

Falecimento
Léa Pires Marçal

Sabesp
Falecida em 13/06/2016

Após greve de sete dias,
estatal dá reajuste 10,03%

Cetesb

Após a realização de 
uma greve de sete dias nas 
agências ambientais de 
Cubatão, Santos e Registro, 
a maioria dos trabalhadores 
da Cetesb decidiu no dia 14 
de junho encerrar o movi-
mento paredista e aceitar a 
proposta de ACT apresen-
tada pela empresa, após me-
diação do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT).

A pressão da categoria 
surtiu efeito com o início do 
movimento paredista, no dia 
8 de junho. A estatal elevou 
o percentual de reajuste sa-
larial de 3,5% para 10,03%, o 
que representa um aumento 
real de 0,7%. Afinal, a infla-
ção acumulada nos últimos 
12 meses (de maio de 2015 a 
abril de 2016) calculada pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) foi 
de 9,33%.

A correção salarial foi 
de 10,03%, sendo 6,03% (re-
troativo a maio) e outros 4% 
a partir de novembro. O re-
ajuste dos demais benefícios 
também foi de 10,03%.

A Cetesb pretendia re-
duzir a garantia de emprego 
para 94%, mas o TRT suge-
riu a manutenção dos atuais 
96% e a proposta foi aceita 
pela empresa. Houve ainda 
o compromisso de a estatal 
discutir a eventual implan-
tação do Plano de Cargos e 
Salários (PCS) e do Progra-
ma de Participação nos Re-
sultados (PPR). 

Compensação
Ficou acordado ainda 

que os trabalhadores da Ce-
tesb terão de compensar um 
dia de trabalho (oito horas) 
por conta da paralisação. 

No entanto, o Sindica-
to está em negociação com 
a empresa para que ela re-
veja essa medida, porque o 
movimento paredista ficou 
restrito a 30% do efetivo, 
conforme estabelecido na 
liminar do TRT concedida à 
empresa. 

Além disso, foi mantido 
100% do pessoal que ficaria 
de sobreaviso para ocorrên-
cias de emergência durante 
final de semana.

Os trabalhadores da região se mantiveram mobilizados

Rogério Marques

Diretoria faz ato contra assédio moral 
aos trabalhadores do Vale do Ribeira

Sabesp

Na manhã do dia 17 de ju-
nho, a Diretoria do Sintius fez 
uma manifestação em frente à 
sede da Unidade de Negócio 
do Vale do Ribeira, da Sabesp, 
para protestar contra os casos 
de assédio moral.

Esse movimento ocorreu 
pelo fato de alguns trabalha-
dores da empresa estarem sen-
do vítimas dessa prática, uma 
das formas mais agressivas e 
nocivas de deterioração das re-
lações de trabalho.

O Sintius não vai se calar 
diante de casos de assédio mo-
ral. Além disso, aproveitou a 
oportunidade para cobrar da 
Sabesp melhorias no local de 

trabalho e o fornecimento de 
equipamentos adequados para 
a execução dos serviços.

No ato, os diretores do Sin-
tius entregaram um comunica-
do aos trabalhadores a fim de 

alertar que casos desse tipo de-
vem ser denunciados para que 
o Sindicato cobre providências 
da Sabesp, inclusive exigindo 
punições severas a quem des-
respeita os trabalhadores.

MR CostaOs trabalhadores da 
Cteep deflagraram uma ma-
nifestação de advertência na 
manhã do dia 11 deste mês, 
em Cubatão, em razão do 
impasse nas negociações do 
novo ACT.

Essa é uma forma de a 
categoria, que está em es-
tado de greve, pressionar a 
empresa a avançar nas dis-
cussões da campanha sala-
rial deste ano.

A Cteep insiste em ofe-
recer um reajuste de apenas 
7,7%, repassando o mesmo 
percentual aos benefícios. 

Esse número não repõe 
a inflação acumulada nos 
últimos 12 meses. O Sintius 
considera inaceitável essa 

proposta. Afinal, a empresa 
de energia obteve, no ano 
passado, bons resultados fi-
nanceiros e operacionais.
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Todo cuidado é pouco na revisão 
de benefícios previdenciários

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

Vem aí o 1º 
Encontro
de Jovens

Urbanitários

Mensagem do presidente

Festa da Tainha do Sintius

Evento reúne família urbanitária e é sucesso de público

Fotos: Thabata Guerreiro

A Diretoria do Sindica-
to dos Urbanitários promove 
no próximo dia 30, a partir 
das 9h30, o 1º Encontro dos 
Jovens Urbanitários. A inicia-
tiva é voltada para os traba-
lhadores da categoria com até 
35 anos, independente de ser 
sindicalizado. O evento, que 
ocorrerá em nossa sede, tam-
bém é voltado para estagiários 
e aprendizes das empresas. 

Essa ideia surgiu a partir 
de algumas discussões da atu-
al Diretoria sobre a necessida-
de de os trabalhadores mais 
jovens estarem mais próximos 
do Sindicato e do trabalho re-
alizado pelos dirigentes, já que 
muitas vezes a pessoa traz um 

pré-conceito equivocado so-
bre as ações sindicais.

Neste encontro, os partici-
pantes terão a chance de par-
ticipar de dinâmicas de grupo 
sobre sindicalismo. Além dis-
so, o foco do evento é apro-
veitar a vivência e a impressão 
dos jovens para que possam 
contribuir com melhorias e 
ideias novas ao Sintius.

Haverá ainda um es-
paço para debater questões 
específicas dos jovens no 
mercado de trabalho, como 
previdência complementar, 
o grande desemprego na fai-
xa etária dos 18 aos 24 anos 
e a necessidade de formação 
qualificada.

Inovação e melhorias

Alegria, diversão, des-
contração, harmonia, reen-
contros, satisfação e tainha, 
muita tainha. Tudo isso pre-
valeceu na 1ª Festa da Tainha 
Sintius/Atmas que aconteceu 
no dia 2 deste mês, reunindo 
a família urbanitária em um 
evento muito elogiado pela 
categoria, que aderiu de ime-
diato à essa ideia da Diretoria, 
com o propósito de promo-
ver uma confraternização di-
ferente no ambiente sindical.

Quem pensou que iria 
ao evento apenas para be-
ber e comer se surpreendeu, 

pois a festa foi até as tantas 
e muito animada, sem confu-
são. O DJ contratado agitou 
o pessoal com o repertório e 
tocou música de todos os rit-
mos para que as pessoas com 
os diversos gostos pudessem 
aproveitar a noite e dançar, 
mandando para longe o frio, 
que nem conseguia se insta-
lar, já que prevalecia o calor 
da amizade.

A Diretoria do Sintius 
vendeu quase todos os con-
vites, ao todo eram 150. E 
quem comprou não se arre-
pendeu, porque a estrela da 

noite, a tainha, foi carinhosa-
mente preparada pela conhe-
cida equipe do Etelvino, da 
Sabesp. Os acompanhamen-
tos do prato principal tam-
bém receberam elogios. Ar-
roz, farofa, pirão e vinagrete 
tiveram destaque no evento.

A 1ª Festa da Tainha 
Sintius/Atmas foi realizada 
pelos diretores David Sérgio 
da Costa e Maria de Fátima 
Aparecida Borges, que con-
taram com a parceria da At-
mas, através do presidente, 
Antonio Carlos Domingues 
da Costa, além do apoio dos 

A Festa da Tainha agitou a noite fria do dia 2 deste mês
demais diretores do Sintius. 
A organização do serviço das 
refeições ficou sob a respon-

sabilidade do Manoel Etelvi-
no Evangelista Souza (Teteco 
da Sabesp).

Finanças
Assembleia de 

prestação
de contas

será no dia 28
A Diretoria do Sintius 

promove no próximo dia 
28, às 18 horas, a assembleia 
para a prestação de contas 
do Sindicato referente ao 
ano de 2015.

Diversão

Enxergo com bastan-
te preocupação a Medida 
Provisória (MP) elaborada 
pelo presidente da Repúbli-
ca interino, Michel Temer 
(PMDB), que fixa o prazo 
máximo de 120 dias para 
cessação dos 840 mil auxí-
lios-doenças que não têm 
data-limite fixada.

Além disso, a MP de-
termina a revisão dos bene-
fícios de aposentadoria por 
invalidez e auxílio-doença, 
inclusive os concedidos ju-
dicialmente, com o objetivo 
de economizar mais de R$ 7 
bilhões por ano.

Embora o governo en-
tenda que essa medida seja 
positiva, no sentido de eco-
nomizar recursos públicos, 
é preciso estarmos atentos 

para que essa medida não se 
torne um problema para os 
trabalhadores. Afinal, essa 
revisão pode virar uma ver-
dadeira perseguição aos tra-
balhadores adoentados. 

Por outro lado, para 
viabilizar essa iniciativa do 

governo interino, foi estabe-
lecida uma gratificação por 
dois anos para os médicos 
peritos do INSS que promo-
vam perícia além da capaci-
dade normal em beneficia-
dos cuja revisão não ocorre 
há mais de dois anos. 

O grande xis da ques-
tão é o fato de esses peritos 
já estarem sobrecarregados 
com a demanda atual. No 
ano passado, a categoria fez 
uma paralisação de 165 dias, 
o que prejudicou muitos tra-
balhadores que precisavam 
passar pela perícia. 

Diante dessa situação, é 
fundamental que os nossos 
representantes do Congres-
so Nacional tenham discer-
nimento para que o traba-
lhador não seja prejudicado.

Sindicato prepara
Sardinhada na sede

A Diretoria do Sindica-
to vai realizar no dia 27 de 
agosto um novo evento para 
integrar família urbanitária e 
reunir amigos de trabalho: a 
Sardinhada, no salão de fes-
tas de nossa sede. 

O evento terá início às 
13 horas. O valor do convi-
te por pessoa é de R$ 30,00. 
Neste valor já está incluída 
as bebidas. Os convites são 
limitados. Participe desse 
momento de descontração!

Como participar?
Os interessados em participar do 1º Encontro 

dos Jovens Urbanitários devem fazer a inscrição 
até o dia 21 pelo telefone do Sindicato (13) 3226-

3200. Outra opção é se inscrever pelo
nosso site por meio do canal Fale Conosco



Valores para colônia de
férias para o mÊs de Julho

As reservas para o período serão de, no mínimo, duas diárias, exceto feriados nacionais.
Diária  Idade   Valor - Sócio Valor - Convidado
1 hóspede  Adulto      R$ 94,00  R$ 110,00
1 hóspede  De 6 a 11 anos     R$ 47,00  R$ 55,00
2 hóspedes  Adulto      R$ 85,00  R$ 100,00
(mesmo quarto) De 6 a 11 anos     R$ 42,00  R$ 50,00
3 hóspedes  Adulto      R$ 80,00  R$ 95,00
(mesmo quarto) De 6 a 11 anos     R$ 40,00  R$ 45,00
4 hóspedes  Adulto         R$ 75,00  R$ 90,00
(mesmo quarto) De 6 a 11 anos     R$ 40,00  R$ 45,00

Atenção! Os pagamentos das diárias da Colônia de Férias Ministro
João Cleófas, em Caraguatatuba, somente são feitos em dinheiro,

cartão de débito ou cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!
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Terceira Idade

Aniversariantes do mês
Festa dos aposentados e 

pensionistas será no dia 29
A Diretoria do Sintius 

promove a festa dos aposen-
tados e pensionistas aniversa-
riantes de julho no próximo 
dia 29, às 9h30, no Sintius. 

A festa será realizada em 
uma sexta-feira. Desde maio, 
as celebrações passaram a ser 

realizadas sempre no último 
dia útil de cada mês. 

Traga a família para par-
ticipar desse importante mo-
mento de confraternização 
na sede do Sindicato e para 
rever os amigos e ex-colegas 
de trabalho. 

Valores para setembro, outubro,
noVembro e dezembro (até 15/12)

Diária  Idade   Valor - Sócio Valor - Convidado
1 hóspede  Adulto      R$ 94,00  R$ 110,00
1 hóspede  De 6 a 11 anos     R$ 47,00  R$ 55,00

obserVação: feriados nacionais
As segundas, terças, quintas e sextas-feiras serão tratadas na forma de pacote de 3 ou 4 dias 
para todos os ocupantes do apartamento, mantendo os valores normais do período. Em caso 
de quebra do pacote, mantendo o mínimo de duas diárias, será seguida a tabela abaixo:

Diária  Idade   Valor - Sócio Valor - Convidado
1 hóspede  Adulto      R$ 120,00 R$ 140,00
1 hóspede  De 6 a 11 anos     R$ 60,00  R$ 70,00

A festa de junho ocorreu no último dia 30, em nossa sede

A Secretaria de Assun-
tos para Aposentados e Pen-
sionistas (SAAP) comunica 
que o contrato com a empre-
sa Nostra Mamma está sen-
do encerrado em agosto. O 
depósito deverá ser efetuado 
até o dia 8 de agosto.

Quem fizer o depósito 
após essa data, poderá ficar 
sem receber a cesta básica. 
A Eletropaulo está buscando 
novas alternativas aos apo-
sentados e pensionistas e da-
remos mais informações as-
sim que tivermos a solução.

Aviso importante a pensionistas e 
aposentados da Eletropaulo e CPFL

Destaque do mês

Lilian já atuou na tesouraria e agora trabalha na secretaria

Curso de Informática
 forma primeira turma

Fotos: Thabata Guerreiro
Comunicado

aos aposentados
e pensionistas

complementados
da Sabesp (G-Zero)

A Secretaria de As-
suntos para Aposentados 
e Pensionistas (SAAP) 
do Sintius, sob o coman-
do do companheiro Car-
los Sílvio da Silva Fer-
nandes, o Sivoca, avisa 
que os aposentados(as) 
e pensionistas comple-
mentados da Sabesp (G-
-Zero), que recebem pela 
Secretaria de Estado da 
Fazenda, devem ter um 
reajuste no benefício de 
10,03%. 

A previsão é que o 
valor de julho já venha 
corrigido e deva ser pago 
no quinto dia útil de 
agosto.

A entrega dos certificados ocorreu na manhã do último dia 25

Os alunos da primeira 
turma do curso de Informá-
tica para a Terceira Idade do 
Sintius já está formada, após 
participarem de quatro au-
las. 

A entrega dos certifica-
dos ocorreu no último dia 
25, na sede do Sindicato.

A segunda turma do 
curso já está em aula. Com 
essa iniciativa, os alunos têm 
a grande oportunidade de 
conhecer conceitos básicos 
de informática, que pos-
suem uma relevância cada 
vez maior nos dias atuais 
para as tarefas do cotidiano.

Lilian Cristina dos San-
tos Domingues trabalha no 
Sindicato dos Urbanitários 
desde 27 de abril do ano pas-
sado. Inicialmente, Lilian 
atuou na Tesouraria, onde se 
dedicava mais às questões 
administrativas. A partir de 
janeiro deste ano, foi trans-
ferida para trabalhar na Se-
cretaria.

Além de atender os te-
lefonemas e auxiliar os di-
retores em suas demandas, 
Lilian tem a responsabili-
dade de manter atualizado o 
cadastro dos associados. “É 
diferente trabalhar no Sindi-
cato. As pessoas gostam do 
atendimento recebido e elo-
giam muitas vezes a nossa 
atenção”, disse.

MR Costa


