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Pode ser aberto pela E.C.T.

Sindicato e trabalhadores da Sabesp
exigem mais segurança em estações

Myriam Veiga

A manifestação realizada na ETA Bertioga contou com a participação de cerca de 60 pessoas

Diretor de Sistemas Regionais diz que vai
tomar medidas para resolver problemas

Os trabalhadores da Sa-
besp e o Sintius paralisaram,
na manhã do dia 19, as ativi-
dades na ETA (Estação de
Tratamento de Água) Ber-
tioga.

O motivo da manifes-
tação foi a insegurança no
local que prejudica o serviço
dos trabalhadores e, conse-
quentemente a população,
uma vez que podem acon-
tecer ocorrências sérias.

O protesto começou às 7
horas e contou com a presen-
ça de 60 pessoas entre popu-
lares, trabalhadores da em-
presa e diretores do Sindicato.
Durante o protesto, o presi-
dente do Sintius, Marquito
Duarte, informou que há
algum tempo a entidade vem
alertando a direção da em-
presa sobre a falta de se-
gurança.

“Há mais de quatro anos
alertamos a Sabesp sobre a
insegurança nas ETAs. Po-
rém, nada foi feito. Portanto,
a diretoria do Sintius ofe-
recerá denúncia junto aos
ministérios públicos do Meio

Ambiente e do Trabalho sobre
a situação das estações de
água e esgoto da região e
vamos pedir, com base no
artigo 229 da Constituição
Estadual, a intervenção nes-
sas unidades da Sabesp”,
destaca Marquito.

Durante a manifestação,
alguns cidadãos que acom-
panhavam o ato entraram na
ETA Bertioga e percorreram
o local para conhecer a si-
tuação da unidade. Marquito
desig-nou um representante
para acompanhar as pessoas
e orientá-las a fim de evitar
acidentes e ações que colo-
cassem sob risco as instala-
ções, situação esta que não
ocorreu.

Guarujá
No dia 29, ocorreram pro-

testos nas unidades da Sabesp
de Guarujá.O atendimento ao
público, que teria início às 10
horas, ficou paralisado por cerca
de duas horas. Os trabalha-
dores que realizam a manu-
tenção nas ruas também não
saíram para fazer os serviços.

Os diretores do Sintius
estiveram reunidos com o dire-
tor de Sistemas Regionais da
Sabesp, Luiz Paulo de Almeida
Neto, em São Paulo, no último
dia 29. Melhorias no PCS, si-
tuação de insegurança nas ETAs
e ETEs, desvio de função em al-
gumas atividades e classificação
dos encarregados foram alguns
dos temas discutidos.

Para o presidente Mar-
quito, a reunião foi proveitosa,
devido à chance de relatar pes-
soalmente os problemas citados
e que motivaram a grande in-
satisfação da categoria. “Além de
ouvirmos as justificativas sobre
os problemas, o diretor infor-
mou que providências estão
sendo tomadas para resolver ou
minimizar os problemas”, disse.

O Sindicato deixou claro
que irá cobrar da Sabesp o
andamento das reivindicações
da categoria e a agilidade para a
tomada de providências.

Também já entramos em
contato e enviamos ofício
relatando esses problemas ao
diretor de Gestão Corporativa,
Manuelito Pereira Magalhães
Júnior.Os trabalhadores de Guarujá pararam as atividades por 2 horas

Além da questão da inse-
gurança, outro motivo dessa
ação foi o desvio de função
dos técnicos de gestão das
unidades, que estão sendo
obrigados a exercer a mesma
atividade dos atendentes.

O problema é que o pri-
meiro grupo não tem como

atribuição o atendimento ao
público.  Os técnicos têm uma
carga horária maior e um salário
inferior proporcionalmente ao
total de horas trabalhadas.

Por serem carreiras di-
ferentes, segundo o Plano de
Cargos e Salários (PCS) da
empresa estatal, não há sen-

tido de ambas realizarem a
mesma função.

Além disso, por uma de-
cisão da empresa, as equipes
de trabalho de Vicente de
Carvalho deixaram o distrito,
o que provoca atrasos na exe-
cução dos serviços daquela
comunidade.

Jorge Arrivabene
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Memória sindical

O Jornal Urbanitário de
junho de 1991 destacava a
invasão de ladrões na Es-
tação Pedro Taques, da
antiga Eletropaulo. Na-
quela ocasião, os crimino-
sos tentaram furtar equipa-

Novos sócios - Julho/2014
Nancy Dadazio - Penionista/Eletropaulo

Maria Aparecida Nunes Gomes - Pensionista/Eletropaulo
Selma Adão dos Santos - Pensionista/ Sabesp

Amélia Muniz Pereira - Pensionista/CPFL

mentos e materiais. A uni-
dade de trabalho, que não
contava com serviço de vi-
gilância, era uma das
mais críticas do Estado,
segundo informações da di-
reção da própria empresa.

Sintius entrará com ação
judicial contra a empresa

Myriam Veiga

Realizada no auditório do Sintius, no dia 16 de julho, a assembleia
contou com a participação efetiva dos trabalhadores da Sabesp

Cembra-Gerconsult
Negociação de ACT é iniciada

Os trabalhadores da Sa-
besp, que recebem adicional
de insalubridade e/ou pericu-
losidade, autorizaram o Sin-
tius a ingressar com ação
judicial contra a estatal, na
qualidade de substituto pro-
cessual, conforme determina
o Estatuto do sindicato.

A decisão aconteceu em
assembleia realizada na noite
do último dia 16, na sede do
Sintius.

A ação abrangerá todos
os trabalhadores, associados
ou não ao nosso sindicato,
que recebem ou que já re-
ceberam, nos últimos cinco
anos, adicional de insalu-
bridade e/ou periculosidade
concomitantemente com a
realização de horas extras.

Os desligados (aposen-
tados ou não) a menos de dois
anos da empresa também
poderão entrar na ação.

O Sintius solicita aos
trabalhadores que apresentem
cópia simples dos seguintes
documentos: RG, CPF, com-

provante de residência con-
tendo o CEP, carteira de
trabalho profissional (páginas
da foto, qualificação e con-
trato de trabalho) e holerites
que comprovem o recebi-
mento de insalubridade e/ou
periculosidade e horas extras.

Erro
A ação judicial tem como

objetivo obrigar a Sabesp a
efetuar corretamente o cál-

culo da hora extra dos tra-
balhadores que recebem a-
dicional de insalubridade e/
ou periculosidade.

A legislação e a jurispru-
dência dos tribunais determi-
nam que esses adicionais
sejam somados ao salário para
o cálculo da hora extra. Po-
rém, a empresa não age desta
forma pagando incorreta-
mente (a menos) as horas aos
trabalhadores.

Informações sobre processo referente
ao turno ininterrupto de revezamento

Está em andamento a
ação judicial proposta pelo
Sintius contra a Sabesp, em
2006, para exigir o paga-
mento de horas extras àqueles
que trabalham sob o regime
de turno ininterrupto de
revezamento.

Agora, a nossa entidade
deve se manifestar acerca do
laudo apresentado pelo pe-
rito, que estava com o pro-
cesso desde janeiro deste ano.

Essa medida foi deter-
minada pelo juízo da 4ª Vara
do Trabalho de Santos. A
decisão foi publicada no dia
7 de julho. O advogado Luiz
Sérgio Trindade obedecerá o
prazo legal, como de cos-
tume. Nosso Departamento
Jurídico continuará acompa-
nhando o caso passo a passo.

A Diretoria do Sintius,
mais do que ninguém, tem o
maior interesse na solução

dessa pendência a fim de
satisfazer os envolvidos.

No entanto, lamenta-
velmente, o andamento de
todas as ações judiciais, em
regra, é lento no nosso país.
Por essa razão, ainda não
temos uma solução defi-
nitiva dessa causa.

O Departamento Jurí-
dico do Sindicato permanece
à disposição para o escla-
recimento de dúvidas.

Sabesprev

A Sabesprev abriu pro-
cesso eleitoral para composi-
ção dos conselhos Este ano,
serão eleitos dois representan-
tes para o Conselho Deli-
berativo e um representante
para o Conselho Fiscal, além
dos suplentes, todos eles es-
colhidos pelo voto direto para
um mandato de quatro anos.

Poderão se inscrever os
participantes ativos, aposenta-
dos e pensionistas que atendam

os pré-requisitos estabelecidos
no regulamento das eleições.

As inscrições dos candi-
datos devem ser protocola-
das pessoalmente junto à co-
missão especial do pleito en-
tre 13 a 29 de agosto. Mais in-
formações podem ser obtidas
no site www.sabesprev.com.br.

O secretário Sociocul-
tural do Sintius, José Ricardo
Augusto, faz parte da Comis-
são Eleitoral.

Inscrições para Conselho
Deliberativo e Fiscal

O Sintius participou, em
julho, da 1ª reunião de negocia-
ção do ACT da Cembra-Ger-
consult, a nova empresa de
saneamento do Porto de Santos.
Nesse encontro, foram apresen-

tadas as reivindicações da
categoria, mas nenhuma respos-
ta veio até agora. Vamos agen-
dar novas conversas para avan-
çar nos pontos considerados
principais pela categoria.
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Cteep

Trabalhadores aprovam
Acordo Coletivo 2014/2015

Start

Os trabalhadores da Cte-
ep aprovaram, por maioria de
votos, a proposta negociada
junto à empresa para o novo
ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho) 2014/2015.

A decisão foi tomada, no
último dia 17, durante assem-
bleia realizada na sede do
Sintius. A categoria teve um
reajuste salarial de 7%.

O valor fixo pago aos
trabalhadores sobre a gra-
tificação de férias passou para
R$ 2.036,00.

O vale-refeição foi para
R$ 761,00 e a cesta básica
(auxílio-alimentação), para
R$ 241,00.

Outro valor reajustado
foi o auxílio-creche, que
aumentou para R$ 619,00. O
auxílio bolsa de estudo ficou
mantido em R$ 600 mil/ano.

PLR 2014
A PLR (Participação dos

Lucros e Resultados) 2014 terá
uma parcela variável de 3,5%
sobre a remuneração base de
dezembro deste ano. Já a parcela
fixa será de R$ 4.300,00 a todos.

Ficou definido ainda que o
adiamento da primeira parcela
da PLR será creditado em 15 de
setembro, com valor corres-
pondente a R$ 3 mil.

O pagamento integral dos
valores previstos está condicio-
nado ao alcance das metas fixa-
das, com relação a indicadores
técnicos. A ENS (Energia Não
Suprida) tem peso de 70%, com
limite mínimo a 4,545 e limite su-
perior a 1,515. Serão levados em
conta os novos empreendimen-
tos, que se refere ao início de ope-
rações de obras, como linhas de
transmissão e subestações.

No mês passado, o Sin-
tius participou da primeira
reunião de negociação da
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) da Start En-
genharia, na sede do Sindins-
talação, em São Paulo, mas
não houve nenhum avanço.

Durante o encontro, a
entidade patronal não chegou
a apresentar uma proposta
que contemple as necessi-

Cetesb

O Sintius enviará nos
próximos dias um questio-
namento oficial à Cetesb para
saber os motivos de vários
funcionários não terem sido
beneficiados com uma re-
muneração melhor, após os
resultados do processo de
avaliação por competência do
Plano de Carreira da ca-
tegoria.

Em maio e junho, du-
rante as negociações do novo
ACT, ficou definido que os
funcionários que poderiam
ser contemplados (cerca de
1.400 em todo o Estado)
passariam a ter os valores
creditados, com retroativo a
outubro do ano passado.

O problema é que nem
todos foram beneficiados até
o momento. Para esse grupo,
a estatal encaminhou, no dia
3 do mês passado, um ofício
alegando que essa atitude não
seria possível de ser adotada
“por insuficiência de recursos
financeiros para contemplar a
sua evolução”.

Foi ressaltado ainda que
o processo de evolução de
competências somente ocorre
a cada dois anos. Portanto,
isso apenas voltará a acon-
tecer em 2015.

O Sintius estranhou essa
atitude e exige explicações.
Durante as negociações a
Cetesb deixou claro que a
efetivação dos pagamentos de
outros compromissos orça-
mentários, como o Plano de
Carreira retroativo a outubro
de 2013, independente do
índice de reajuste salarial e
demais benefícios definidos,
poderia não ocorrer, o que
retrata uma triste realidade
financeira.

A Cetesb já foi ques-
tionada sobre os motivos de
a verba ser insuficiente para
regularizar a situação. Que-
remos saber quantos trabalha-
dores ainda não foram con-
templados com ganhos a mais.
Porém, a  empresa ainda não
se manifestou.

1ª rodada de negociação da
CCT termina sem avanços

Start Engenharia

Plano de carreira:
Empresa deixa
de cumprir o

que foi acordado

dades da categoria. Ficou
garantida a data-base.

Na ocasião, o nosso sin-
dicato destacou a necessidade
de reajuste salarial, com
aumento real, e da correção
dos valores do vale-alimen-
tação e da cesta básica. Tam-
bém foi deixado claro que a
categoria prioriza a neces-
sidade de implantação de um
plano de saúde.

Instalada Comissão Especial
do Mundo do Trabalho

Congresso Nacional

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania da
Câmara dos Deputados  instalou
a Subcomissão Especial do
Mundo do Trabalho, que é
presidida por Assis Melo (PC
do B-RS). Fazem parte da pauta

da subcomissão algumas ban-
deiras históricas, como a redução
da jornada de trabalho para 40
horas semanais, sem redução de
salário, a correção da tabela do
Imposto de Renda e o fim do
fator previdenciário.

O secretário geral do
Sintius, Fernando Duarte, e
o secretário de Energia,
Walter de Abreu Peres,
participaram no dia 6 deste
mês, em Campinas, da pri-
meira reunião de nego-
ciação sobre a PLR 2015 do
grupo CPFL.

O representante da em-
presa, Ronaldo Trad, desta-
ca que a instituição privile-
giará a mesa de negociação.
Ele cita ainda que as metas
realmente poderão ser atin-
gidas e terão critérios claros.

Apesar dessa fala, os
sindicatos fizeram algumas
ponderações. Duarte afir-
mou estar preocupado com
a cláusula de responsa-
bilidade do trabalhador, pois
isso não está bem claro em
relação à responsabilidade
da empresa devido a fatores
externos, como clima e
empresas terceirizadas.

Peres entende que a
forma atual da PLR não
leva em consideração fato-
res alheios às metas pro-
postas. A falta de mão de
obra para executar os tra-
balhos pode impedir o al-
cance das metas. O repre-
sentante do Sintius defende
ainda que se elas não forem
atingidas por falta de pla-
nejamento da CPFL, essas
devem ser expurgadas das
metas do trabalhador.

O Sindicato e as demais
entidades citam ainda que a
empresa está perdendo
bons profissionais para o
mercado de trabalho. Por
esse motivo, deveria colocar
mais recursos para melhorar
os valores da PLR.

As próximas reuniões
sobre a PLR 2015 serão
realizadas nas seguintes
datas: 19 de a-gosto, 3 e 18
de setembro e 1º de outubro.

Começam as discussões
sobre a PLR 2015 da CPFL
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Formação

Diretores participam de curso de
oratória feito em parceria com UGT

Myriam Veiga

Realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho, o curso foi ministrado pela consultora Regina Moreira

Representantes sindicais
e diretores de base do Sintius
receberam, no último dia 12,
o certificado de conclusão de
participação do segundo mó-
dulo do curso de Oratória. A
iniciativa foi uma ação con-
junta da Secretaria de Forma-
ção e Política Sindical do Sin-
dicato e da central sindical
UGT (União Geral dos Tra-
balhadores).

Durante três dias de cur-
so (10, 11 e 12), ministrado
pela consultora e facilitadora
de grupo, Regina Moreira, os
sindicalistas aprenderam téc-
nicas de oratória; como mon-
tar uma palestra e se portar

diante de uma plateia.
Ao término das ativida-

des, foram entregues os certi-
ficados aos participantes. O
secretário geral do Sintius,
Fernando Duarte, represen-
tando o presidente do sindi-
cato, Marquito Duarte, elo-
giou o trabalho realizado pela
Secretaria de Formação da
entidade e agradeceu a pre-
sença de todos.

“Parabenizo a professora
Regina pelo empenho ao rea-
lizar esse trabalho conosco e
ao companheiro Tanivaldo,
que está à frente da secreta-
ria de Formação e Política Sin-
dical por mais uma etapa

vencida com sucesso. O ob-
jetivo de cursos desse tipo é

preparar novas lideranças para
fortalecer ainda mais o deba-

te nas bases e o movimento
sindical”, ressalta Duarte.

Myriam Veiga

João Coutinho deixa
a direção do Sintius

O secretário do Litoral
Sul do Sintius João Coutinho
da Silva Filho solicitou o
desligamento da direção do
Sintius no final do mês pas-
sado por motivos particulares.
Será uma ausência sentida de
um companheiro idealista e
muito aguerrido na defesa da
categoria.

“Estou tranquilo com a
minha própria consciência de
um dever cumprido, mesmo
antes de encerrar o atual
mandato. Que o Sindicato
continue combativo contra a
opressão imposta aos tra-
balhadores”, ressalta.

Durante os cerca de 30
anos que trabalhou na Sabesp,
Coutinho atuou como re-
presentante sindical pelo
Sintaema durante três gestões.
Além disso, foi diretor dessa
entidade por duas vezes. No
Sintius, antes de chegar à
Diretoria, exerceu a atividade
de representante sindical.

Coutinho foi uma das
vítimas das demissões ilegais
de representantes e dirigentes
sindicais praticadas pela Sa-

besp nos últimos anos. A
medida representa uma grave
violação à Constituição Fe-
deral e aos Acordos Coleti-
vos, que garantem estabi-
lidade aos dirigentes sindicais.

Essa situação foi de-
nunciada à OIT (Organização
Internacional do Trabalho)
pelo Sintius, em agosto do ano
passado. Um representante da
entidade internacional foi
cobrado pela Diretoria pes-
soalmente e por escrito, quan-
do esteve participando de um
evento sindical no Brasil, mas
ainda não obtivemos uma res-
posta oficial da OIT sobre o
caso.

A partir de agosto, o Sindicato vai co-
memorar o aniversário dos aposentados
e pensionistas do mês. Esse grande even-
to contará com muita música, diversão, pa-
lestras e outras atividades. Ele ocorrerá
sempre na última sexta-feira de cada mês
e buscará celebrar a vida de companhei-
ros que fazem parte da nossa história

A primeira festa está agendada para o
dia 29, às 9 horas, quando será realizado
um grande café da manhã. Todos os ani-
versariantes aposentados e pensionistas
estão convidados a participar.

Aviso importante para os
aposentados e pensionistas

Futebol e festa no feriado de 9 de julho
O Sintius promoveu um

evento esportivo durante o
feriado de 9 de julho, quando se
relembrou os 82 anos da Re-
volução Constitucionalista de
1932. Na ocasião, foram reali-
zados alguns jogos e muita festa
entre os trabalhadores no Grê-
mio da Sabesp, que fica na
Divisional Santos (Machuchal).

Cidadania
Projeto do VLT

será apresentado
para a categoria

O ouvidor público da Pre-
feitura de Santos, Flávio Jordão,
fará palestra no Sintius no pró-
ximo dia 27, às 9h30, para ex-
planar à categoria sobre o VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos),
que fará a ligação da Av. Con-
selheiro Nébias, em Santos, até
a Esplanada dos Barreiros, por
meio de um trem moderno.

A atividade é aberta aos
aposentados e pensionistas. A
iniciativa faz parte da série de
encontros que o Sintius e a
Ouvidoria preparam sobre te-
mas de grande importância so-
cial e novos investimentos.


