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Os trabalhadores da categoria devem permanecer unidos para a obtenção de avanços nos ACTs

CPFL agenda rodada de negociação
A campanha salarial des-

te ano nas empresas energé-
ticas da nossa categoria tam-
bém terão início neste mês,
embora a data-base da CPFL
Piratininga, ISA Cteep e Start
Engenharia seja apenas em
junho.

Vale destacar que, na
semana passada, a direção da
CPFL confirmou o agen-
damento da primeira rodada
de negociação com o Sin-
dicato. O encontro está mar-
cado para o próximo dia 8, em
Campinas (SP).

As pautas de reivindi-
cação da ISA Cteep e da Start
Engenharia já foram apro-
vadas pela categoria e en-
caminhadas às empresas.

O nosso sindicato ainda
está aguardando um posi-
cionamento de ambas em-
presas para iniciar as dis-
cussões do novo Acordo
Coletivo de Trabalho.

Cooperativa de Itariri:
trabalhadores definem greve

Os trabalhadores da Co-
operativa de Energização e
Desenvolvimento do Vale do
Itariri definiram a realização de
uma greve, a partir da zero hora
de 7 de maio.

A decisão foi tomada em
27 de abril, durante assembleia
da categoria.

O motivo da paralisação é
o fato de o ACT deste ano ainda
não ter sido assinado pela
cooperativa. Até o momento, a
empresa apenas vem pagando o
reajuste salarial de 7%, mas
ainda não discutiu itens im-
portantes do novo ACT, como
o pagamento da PLR.

ASSEMBLEIA
SabespSabespSabespSabespSabesp

Dia: 8 de maio
Horário: 18 horas

Locais: sede do Sindicato
e na subsede de Registro

Chegou a hora dos traba-
lhadores urbanitários da Bai-
xada Santista e do Vale do
Ribeira permanecerem uni-
dos mais do que nunca a par-
tir de agora.

Neste mês, o Sindicato
dos Urbanitários começa as
negociações da campanha sa-
larial com as empresas.

No próximo dia 8, o nos-
so Sindicato participará da
primeira reunião de negocia-
ção com a Sabesp para discu-
tir o novo ACT (Acordo Co-
letivo de Trabalho). O encon-
tro ocorrerá na Ponte Peque-
na, na capital paulista.

Na ocasião, o presidente
Marquito Duarte e os demais
diretores deverão apresentar
uma sugestão de calendário
de negociação até o final des-
te mês. Esse planejamento é
fundamental para o rumo de
nossas ações futuras e para a
realização de uma greve, caso
não haja uma boa interlo-
cução com a empresa.

Os trabalhadores reivin-
dicam 100% de garantia de
emprego, o fim das tercei-
rizações, reajuste salarial com
base no índice do Dieese, au-
mento real, fim do salário re-
gional e gratificação de féri-
as, com valor fixo de R$
1.500,00.

Além disso, a categoria
quer avançar nas negociações
sobre as pendências do Plano

de Cargos e Salários e uma
solução para o déficit atuarial
da Sabesprev.

O Sintius também quer
eleições para a entrada de um
representante dos trabalhado-
res no Conselho de Adminis-
tração da Sabesp e na direção
da Sabesprev.

Cetesb e Water Port
Além da Sabesp, outras

duas empresas têm data-base
em maio: a Cetesb e a Water
Port. As pautas de reivindica-
ções dos trabalhadores foram
aprovadas em março.

  Na Cetesb, haverá uma
reunião no dia 11, às 14h30.
O Sintius ainda aguarda um
posicionamento da Water Port
para iniciar as discussões do
novo ACT.

No caso da Water Port,
os trabalhadores solicitaram a
resposição salarial mais um
aumento real de 5%. Além
disso, desejam uma elevação
do piso salarial para R$
1.100,00 e uma PLR com o
valor de dois salários cheios
(com adicionais).

Já os funcionários da
Cetesb também definiram na
pauta de reivindicações: au-
mento real de 5% a partir des-
te mês, elevação do piso sa-
larial para R$ 1.380,00, au-
mento para R$ 26,00 do vale-
refeição e garantia de empre-
go a todos os trabalhadores.
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Trabalhadores aprovam
contribuição assistencial
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Evento na Zona Noroeste
reúne cerca de 50 mil pessoas

CPFL Piratininga

www.issuu.com/4236

A contribuição ajuda a financiar as ações em prol da categoria

Finanças Dia do Trabalhador

Uma grande festa em come-
moração ao Dia do Trabalha-
dor, no último dia 1º, reuniu cer-
ca de 50 mil pessoas na Zona
Noroeste, em Santos. O even-
to, organizado pelo Sintius e
pelas centrais sindicais, contou
com diversas atrações musicais
e sorteios de bicicletas, motos e
de um carro 0 Km.

No intervalo entre os shows,
ocorriam os sorteios e os sindi-
calistas passavam  as mensagens
em comemoração ao dia do tra-
balhador. Uma das lideranças a
discursar foi o presidente do
Sintius e coordenador regional
da UGT, Marquito Duarte. Ele
falou com propriedade sobre o
real significado do 1º de Maio.

“Hoje é um dia de festa
sim, mas temos que refletir so-

bre o significado dessa data im-
portante. Em 1886, durante
uma greve, bravos trabalhado-
res, em uma atitude heroica, fo-
ram mortos, porque defendiam
o direito de obter melhor quali-
dade de vida a todos os traba-
lhadores. Portanto, temos mui-
to que comemorar, mas tam-
bém muito a realizar”, ressalta.

A iniciativa teve a presen-
ça de políticos, como o prefeito
João Paulo Papa (PMDB), a de-
putada estadual Telma de Sou-
za (PT), o deputado federal Pro-
tógenes Queiróz (PC do B), o
secretário municipal de Assun-
tos Portuários e Marítimos, Sér-
gio Aquino, e o secretário de Es-
tado de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia,
Paulo Alexandre Barbosa.

Alexandre Dias da Silva - Ativa/Sabesp
Álvaro Henrique Sunhog Souza - Ativa/ISA Cteep

Cibelly Silva Pereira - Ativa/Sabesp
Cícero Ferreira de Souza - Ativa/Sabesp
Fábio Ferreira Pereira - Ativa/Water Port

Fernando Augusto da Silva Pedro - Ativa/Sabesp
Gustavo Monteiro Gonçalves - Ativa/Sabesp

Marcos Dantas Ovani - Ativa/Sabesp
Rosa Maria Martins Rocha - Ativa/Sabesp

Valmor Santos Bernardo Júnior - Ativa/Sabesp
Antonio Eugenio Fresneda - Aposentado/Eletropaulo

José Ricardo O. Santiago - Ativa/Sabesp
Mauro dos Santos - Aposentado/Cetesb

Jonas Santos de Oliveira - Aposentado/Sabesp
Henrique Sousa da Silva - Aposentado/Sabesp
Carlos Martins de Castro - Aposentado/Sabesp

Novos sócios - Abril/2012
Marquito discorreu sobre o real significado do 1º de Maio

Sindicato debate problemas da categoria
com representante do Conselho de Administração

O percentual da Contribui-
ção Assistencial a ser cobrado
dos associados e não associados
do Sindicato foi aprovado, por
unanimidade, em assembleia re-
alizada na noite de 3 de maio.

A contribuição terá o  mes-
mo percentual obtido com o re-
ajuste salarial dos acordos cole-
tivos deste ano, calculado sobre
o salário base mais ATS, com
exceção da PLR.

O desconto será dividido
em duas parcelas: a primeira
será no mês do reajuste salarial
e a segunda, no mês subsequente.

Aos não associados, a co-
brança ocorrerá em parcela úni-

ca. O percentual será o dobro dos
associados, limitados a 12%.

Vale destacar que ficou
definido ainda que os aposen-
tados e pensionistas da nossa

Fernando Assumpção

categoria (associados ou não)
serão descontados em 50%
dos valores aprovados para os
empregados da ativa em uma
única parcela.

Preocupado com as con-
dições de trabalho dos fun-
cionários da CPFL Piratininga,
o presidente do Sintius, Mar-
quito Duarte, esteve reunido
com o representante dos tra-
balhadores do Conselho de
Administração (CA) da em-
presa, Ubirajuí José Pereira, para
falar sobre a questão.

O encontro ocorreu na sede
do Sindicato, no último dia 26.
A reunião serviu para reforçar a
posição do Sintius quanto aos
problemas elencados pela nossa

entidade, que vão contra a ISO
Social 8.000, certificado do qual
a empresa é detentora.

Marquito entregou a Ubira-
juí um documento com todas as
reivindicações do Sintius sobre

Interstício – Tomamos co-
nhecimento que algumas uni-
dades da Sabesp estão descum-
prindo a CLT, pois seus empre-
gados não estão usufruindo o
intervalo mínimo de 11 horas de
descanso entre duas jornadas. Se
a situação não for resolvida,
vamos denunciar o caso ao
Ministério do Trabalho.

PLR 2008/Sabesp - O Sin-
dicato propôs ação judicial
(dissídio de greve) para que a
Sabesp pagasse integralmente a
PLR 2008. A ação seguiu para o
TST (Tribunal Superior do
Trabalho), onde o Sintius ques-
tionou o pagamento dos valores,
obedecendo ao alcance dos
100%. No entanto, foi mantida

a decisão de primeira instância,
ou seja, os valores pagos foram
complementados em apenas
10% do total pago na época.
Reintegração -  Em uma deci-
são de 1ª instância, o Sintius
reintegrou oito trabalhadores da
Sabesp no Vale do Ribeira, que
foram demitidos sem justa casa
no período pré-eleitoral.

Curtas

Fotos Myriam Veiga

o assunto para ser debatido no
CA da CPFL. Os pedidos tam-
bém já foram encaminhados ao
presidente da empresa, Hélio
Viana, e o Sindicato está aguar-
dando uma resposta.
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Fotos Myriam Veiga

Memória Sindical

Canindé Pegado, secretário geral da UGT, participou do evento

Saúde e Segurança do Trabalho

Sintius capacita cipeiros da categoria

Em abril de 1992, o Sindicato dos Urbanitários come-
çava a realizou as assembleias com os trabalhadores da Sabesp
e Cetesb na Baixada Santista e no Vale do Ribeira para
avaliar o desenvolvimento das campanhas salariais.

Naquela ocasião, o Sintius tentava reuniões com as se-
cretarias de Estado de Energia e Saneamento, Meio Ambi-
ente e Fazenda para agilizar as discussões das reposições
salariais, manutenção e ampliação das conquistas e readmissão
dos companheiros dispensados na greve de 1989.

O Sindicato dos Urba-
nitários realizou o 2º Encontro
de CIPAs Urbanitárias, nos dias
23 e 24 de abril, na sede da enti-
dade, em Santos.O objetivo
desse evento foi ampliar o co-
nhecimento dos cipeiros e
conscientizá-los da importância
de ter uma atuação eficaz nes-
sas comissões para a execução
dos trabalhos de forma segura.

A iniciativa foi considera-
da um sucesso pelas autorida-
des convidadas, assim como
pelos diversos trabalhadores da
nossa categoria, representantes
do poder público, estudantes e
assessores parlamentares que
participaram do encontro.

Na noite do dia 23, o presi-
dente do Sintius, Marquito
Duarte, explicou a importância
de aprimorar a atuação do
cipeiro no ambiente de trabalho.
“Somente com informações e

Depaurb/CNTI

Sindicato no 1º Seminário Nacional
dos Trabalhadores do Setor Elétrico

A gerente do Trabalho, Rosângela Mendes, foi uma das palestrantes
debates, como o que estamos
promovendo, estaremos fomen-
tando uma maior participação
deles na prevenção dos aciden-
tes de trabalho”, ressalta.

O secretário geral da cen-
tral sindical UGT, Canindé Pe-
gado, lamenta que, apesar de
existir um marco regulatório so-
bre saúde e segurança do traba-
lhador, os acidentes de trabalho

ainda sejam elevados no Brasil.
Além de Marquito e Pega-

do, também participaram da so-
lenidade de abertura: o vice-pre-
sidente do Sindicato dos Técni-
cos de Segurança de São Paulo,
Paulo Sérgio Novaes; o especi-
alista em Relações Trabalhistas
e Sindicais da ISA Cteep, Luiz
Antônio Escarabello; o gerente
do Departamento de Serviços

de Rede da CPFL, Luiz Anto-
nio Alves Cunha.

No dia seguinte, a gerente
regional do Trabalho e Empre-
go, Rosângela Mendes Ribeiro
Silva, explanou sobre as leis que
tratam da responsabilidade civil,
penal e criminal dos cipeiros.

A responsável do Centro de
Referência em Saúde do Traba-
lho (Cevrest), Ana Paula Nunes

Viveiros Valeiras, explicou a im-
portância desse órgão, que aten-
de pessoas de Santos, São
Vicente e Praia Grande.

A gerente executiva do
INSS na Baixada Santista e
Vale do Ribeira, Ivete Bitten-
court, discorreu sobre o traba-
lho desempenhado pela institui-
ção e tirou dúvidas dos partici-
pantes relacionadas à previdência.

Confira no próximo boletim
 as fotos e o relato da grande

final do 3º Torneio de
 Futebol Society, que

ocorreu neste dia 5 de maio.O Sindicato dos Urba-
nitários participou nos dias 23,
24 e 25 de abril do 1º Semi-
nário Nacional dos Trabalha-
dores do Setor Elétrico, reali-
zado no SESC de Ouro Pre-
to, em Minas Gerais.

O evento reuniu repre-
sentantes de 25 sindicatos,
federações e confederações
de nove estados brasileiros.

A iniciativa foi realizada
pelo Departamento Profissi-
onal dos Urbanitários da Con-
federação Nacional dos Tra-
balhadores da Indústria (De-
paurb/CNTI).

O órgão tem como coor-
denador nacional o secretário
de Formação e Políticas Sin-
dicais do Sintius, Tanivaldo
Monteiro Dantas.

Durante o encontro, o-
correram palestras e debates
sobre os contratos de conces-
são e o impacto das ter-
ceirizações na saúde e segu-
rança no setor elétrico.

Ao final do seminário, fo-
ram deliberadas uma série de
resoluções, como a realização

de denúncias formais ao Mi-
nistério Público de qualquer
acidente de trabalho do setor;
promoção de licitações que
exijam índices de excelência
em relação à segurança do
trabalho e meio ambiente; e
busca de maior participação
política perante os poderes
públicos para pressionar a re-
novação das concessões do
setor elétrico e combater a
terceirização.

Outras sugestões: organi-

zação de greve geral contra a
terceirização, realização de
audiências públicas nos pode-
res legislativos para discutir
melhor o tema; maior conta-
to com os meios de comuni-
cação e judiciário para abor-
dar melhor os efeitos prejudi-
ciais da terceirização e a re-
novação das concessões do
setor elétrico; e estabeleci-
mento de uma agenda uni-
ficada nacional dos trabalha-
dores urbanitários.

Divulgação

O encontro do Depaurb/CNTI  foi realizado em Ouro Preto
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Lazer e diversão

Plano de saúde da Sabesp em debate
Aposentados e pensionistas

Os representantes da Sa-
besprev estarão participando de
reunião no próximo dia 16, às 15
horas, na sede do Sindicato, com
o objetivo de analisar os planos
de saúde oferecidos pela própria
fundação, especialmente o Plano
Padrão, que sofreu elevado
reajuste a partir deste mês. O
Sintius convida todos os a-
posentados e pensionistas inte-
ressados para participar do
encontro e tirar dúvidas.

Marcial de Cubatão - Dia 12 de maio, no Teatro
Municipal Brás Cubas, em Santos, às 20 horas

Encontro de Corais de Praia Grande - Dia 20 de maio,
às 14 horas, no Palácio das Artes

Encontro de Corais (Minas Gerais) - Do dia 8 a 12 de
agosto, em Poços de Caldas

PRÓXIMAS APRESENTAÇÕES

Entre dós, bemóis e claves de sol!
Com vocês, A Vós dos Urbanitários

Foto Myriam Veiga
Os encontros acontecem

sempre às terças-feiras à tarde,
no auditório do Sintius. Contral-
tos, barítonos e sopranos se
juntam numa só voz e buscam
refúgio nos tons, semitons e
claves de sol. E se cantar é
mover um dom, os integrantes
do Coral A Vós dos Urbani-
tários  garantem que têm força
suficiente para levar o seu canto
a todos os lugares do Estado.

Em 14 anos de atividades,
o grupo encanta a todos que
têm o privilégio de ver o recital.
Formado por 62 integrantes (59
senhoras e 3 senhores) da Ter-
ceira Idade (daí o nome A Vós
do Urbanitários), o coral iniciou
as atividades no SESC Santos.
Em 2008, migrou ao Sintius,
onde está até hoje.

De lá para cá foram várias
as apresentações em festivais e
datas comemorativas em todo
o Estado. No repertório, músi-
cas que vão desde as modinhas
dos belos anos dourados até as
modernas, como “Epitáfio”, da
banda Titãs, “Como uma On-
da”, de Lulu Santos, e MPB da
melhor qualidade, com canções
de Chico Buarque, Caetano
Veloso, Adoniran Barbosa entre
outros.

A maestrina desse time
musical é Sandra Diogo Moço.
A regente, que trabalha há 35
anos com música, 28 deles
dedicados à Terceira Idade,
garante que esse encontro é o
remédio contra tristezas. “Du-
rante os ensaios, eles se dis-

Formado por 62 integrantes, o coral já se apresentou em grandes eventos da região, de São Paulo  e até mesmo fora do Estado
traem, se divertem, riem muito
e as viagens sempre são mo-
mentos muitos felizes e uma boa
terapia para todos”, declara.

Além do coral do Sintius,
Sandra rege outros três grupos:
do Colégio Universitas, do Sest
Senat, em São Vicente, e o
Raízes da Serra, em Cubatão.
Para esse ano, ela prepara um
grande desafio.

“Em homenagem ao Dia
das Mães, celebrado em maio,
estou preparando um concerto
(recital) reunindo os quatro

corais. Serão cerca de 100 vozes
se apresentando no Teatro Mu-
nicipal de Santos. Será um
belíssimo espetáculo”, diz.

Sem perder o tom
Umbelina Ilda Sabino e

Aldo Ayres Lopes estão no coral
desde a estreia. Segundo eles,
participar do grupo foi a melhor
atitude que tomaram na vida.

Aos 85 anos, Umbelina
comenta que sempre gostou de
cantar e encontrou nessa ati-
vidade um modo de realizar o

seu sonho. “Sempre tive desejo
de cantar, Quando soube do
coral, me inscrevi e estou até
hoje. Estar com os amigos são
horas de grande prazer”.

 Já Aldo entrou para o coral
por incentivo da esposa, que
também faz parte do grupo.

“Depois que me aposentei
me dediquei à pintura em óleo
sobre tela, mas devido a um
problema na visão, infelizmente,
tive que parar. Daí surgiu o coral
na minha vida e não existe
terapia melhor que essa e nós

devemos isso a Sandra. Ela é a
regente que mais se identifica
com a Terceira Idade aqui em
Santos”, explica.

A mais nova da turma do
grupo e de idade é a ex-pro-
fessora Maria Cristina. Aos 45
anos, ela diz que foi muito bem
recebida por todos os inte-
grantes do coral do Sintius.

“Essas pessoas que co-
nheci são incríveis e nos ofe-
recem um banho de vitalidade
e momentos gratificantes”,
declara a ex-docente.

Falecimentos
Lázaro Alves de Oliveira
Falecido em 13/04/2012

Aposentado Sabesp

Aristides Franco
Falecido em 22/04/2012

Aposentado/Sabesp

Você ficou interessado em participar do Coral A Vós dos
Urbanitários? Para fazer parte do grupo, basta ter acima
de 45 anos e vontade de cantar. Para se inscrever, basta
comparecer à sede do Sintius munido de uma cópia
do RG e CPF. Os associados do Sindicato pagam uma
mensalidade de R$ 20,00. Já o valor para não sócios é
de R$ 25,00. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 3226-3200.

COMO PARTICIPAR DO CORAL?

Em razão do feriado de Corpus Christi, em 7
de junho, a Diretoria informa que o Sindicato

estará fechado no dia 8 de junho.
O atendimento voltará a ser realizado a partir

de segunda-feira, dia 11.

A Secretaria de Assuntos para Aposentados e
Pensionistas (SAAP) solicita a todos que passem o
endereço eletrônico (e-mail), se tiverem, para facilitar
e agilizar o recebimento de informações. Pode ser o
e-mail de um parente ou de uma pessoa de sua
confiança. Aos G-0 da Sabesp, esse lembrete é mais
importante ainda, porque solicitaremos o devido
cadastramento no RH e até o comprovante de
pagamento poderá ser retirado via e-mail.

LEMBRETE DA SAAP


