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Seminário das energéticas define
táticas para a campanha salarial

Chicão, da Fenatema, falou sobre o impacto da renovação das concessões nas campanhas salariais

Myriam Veiga
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Para aprovar as pautas de reivindicações

CPFLCPFLCPFLCPFLCPFL
Dia 11, às 17h30, na sede do Sindicato

CTEEPCTEEPCTEEPCTEEPCTEEP
Dia 11, às 18h, na sede do Sindicato

STSTSTSTSTARARARARARTTTTT
Dia 12, às 18h, na sede do Sindicato

Debates sobre as pautas de
reivindicações deste ano das em-
presas energéticas de nossa base
e o impacto que a revogação da
Lei 7.369/85 sobre pericu-
losidade vem causando à cate-
goria foram os principais temas
debatidos durante o Seminário
de Campanha Salarial 2013 das
Energéticas. O evento foi reali-
zado na sede do Sintius, no dia
6 deste mês.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, abriu o encon-
tro fazendo uma breve análise
de conjuntura no setor elétrico.
Posteriormente, explanou sobre
o balanço das empresas e de que
maneira essas informações au-
xiliam na estratégia e tática para
as negociações da campanha sa-

larial deste ano.
Dando sequência ao semi-

nário, o presidente da Federação
Nacional dos Trabalhadores em
Energia, Água e Meio Ambien-
te (Fenatema), Eduardo An-
nunciato, o Chicão, fez uma
apresentação sobre o tema “A
Renovação das Concessões no
Setor de Energia Elétrica e seus
reflexos nas Campanhas Salari-
ais".

Chicão comentou a respei-
to da revogação da Lei 7.369/
85 sobre a periculosidade e o
impacto sofrido pela categoria,
uma vez que o direito ao adici-
onal aos trabalhadores passa a
ser assegurado pelo artigo 193
da CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho), com previsão de
que a base de cálculo seja ape-
nas sobre o salário base e não
mais sobre a remuneração inte-
gral e também sobre a exigência
de exposição permanente, ou
seja, um retrocesso para os fun-
cionários das companhias.

Ao fim do seminário, foram
apresentadas e comentadas as
pautas de reivindicações, com
definição das prioridades e pla-
nos de luta, para garantir aos tra-
balhadores os direitos atuais e
novas conquistas no novo ACT.

Desde o ano passado, o Sindicato vem pressionando a Start a elaborar a Convenção Coletiva

Após diversos encaminha-
mentos, inclusive com inter-
mediações no Ministério do Tra-
balho, foi aprovada em 2 de
abril a Convenção Coletiva de
Trabalho 2012/2013 da Start.

O documento será assina-
do e registrado no MTE nos pró-
ximos dias. A empresa providen-
ciará o pagamento, em maio, do
retroativo das diferenças no VA
e o aumento real (1,26%) refe-

CCT 2012/2013 da Start é aprovada
renciados, a partir de junho de 2012.

PLR 2012
Considerando informações

enviadas pela empresa, ficou
acertado o pagamento da PLR
no último dia 5, tendo como
referência o teto de R$ 500,00 e
proporcional ao atendimento de
metas estabelecidas pela Start.

O Sintius tem envidado es-
forços para que haja a for-
malização de um acordo entre
as entidades, haja visto que neste
ano, a empresa segue os mes-
mos moldes de 2012. Para o Sin-
dicato, ele não vem atendendo
as expectativas dos trabalhado-
res e cobra da Start a abertura
de negociação sobre o assunto.
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Faturamento alto
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Em 2012, Sabesp atinge lucro
líquido próximo a R$ 2 bilhões

Memória sindical

Adenilson Francisco Batista - Ativa/Sabesp
Anderson Carlos Sena da Silva - Ativa/Sabesp

Cecília Aparecida da Silva - Aposentada/Sabesp
Eliezer Chaves Ferreira - Aposentado/Sabesp
Jonas Rodrigues dos Santos - Ativa/Sabesp

José Augusto Bendasoli - Ativa/Sabesp
Juliano Paiva Togni - Ativa/Sabesp

Luciano Ribeiro Oliveira - Ativa/Sabesp
Luiz Fabiano da Silva Barbosa - Ativa/Sabesp

Marco Antônio do Nascimento de Castro - Ativa/Sabesp
Nelmarcio Souza Rodrigues dos Santos - Ativa/Sabesp

Nestor Messias da Cruz - Ativa/Sabesp
Paulo Setembrino dos Santos Filho - Ativa/Sabesp

Raphael Von Zuben Filho - Ativa/Sabesp
Renata Nomura Rossmann - Ativa/Sabesp
Ricardo Santos de Oliveira - Ativa/Sabesp

Ruth Aloise de Menezes - Pensionista/Sabesp
Severino Inácio do Carmo - Aposentado/Sabesp

Wagner Cruz Benfica - Ativa/Cteep

Trabalhadores aprovam
aumento salarial de 7%
Os funcionários da Co-

operativa de Eletrificação
Rural do Vale do Itariri (Cedri)
terão um reajuste salarial de
7%, retroativo a janeiro de
2013. Além disso, assegura-
ram as demais cláusulas do
último Acordo Coletivo.

No último dia 12, o Sin-
dicato e os trabalhadores da
empresa do Vale do Ribeira
encerraram as negociações ao
aceitar o novo ACT. Agora, o
documento segue para o re-
gistro do Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Cedri

Water Port

A Water Port antecipou o
reajuste salarial, referente a
2013, concedendo o índice de
5% incidente sobre os salári-
os vigentes no dia 28 de fe-
vereiro de 2013.

Para o Sindicato, a inici-
ativa da empresa demonstra
o reflexo dos encaminhamen-
tos tomados durante a nego-
ciação do ano passado, quan-
do os trabalhadores indicaram
a possibilidade da realização
de uma greve, motivando no-
vas conversas e avanços no
Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) 2012/2013.

Empresa concede reajuste salarial
No momento, estamos

próximos a uma nova data-
base e a categoria espera que

outros “adiantamentos” pos-
sam surgir no Acordo Coleti-
vo 2013/2014.

A Sabesp obteve um lu-
cro líquido no ano passado de
R$ 1,911 bilhão, a maior mar-
ca da história da empresa.
Isso representa um crescimen-
to de 56,2% em relação ao
exercício de 2011 (R$ 1,223
bilhão).

Além disso, a empresa
diminuiu a folha de pagamen-
to. Por outro lado, está expan-
dindo as atividades para ou-
tros municípios.

O cenário acima, com
base no balanço do ano pas-
sado da companhia de sanea-
mento, foi revelado pelo pre-
sidente do Sintius, Marquito
Duarte, aos ouvintes do jor-
nal da rádio CBN Santos, no
dia 4 deste mês.

Marquito foi o primeiro
dirigente sindical da Baixada
Santista a ir ao programa, que
começou a ser apresentado
para os moradores da região,
no início do mês passado.

Arquivo

Marquito frisou a disposição da categoria em lutar pela obtenção
de grandes avanços durante as negociações na campanha salarial

Durante o programa, a-
presentado pelo jornalista
Oswaldo Júnior, o presidente
do Sintius abordou a denún-
cia sobre as irregularidades do
setor elétrico na região, que
está sob análise do Ministé-
rio Público do Trabalho e do
Estado. Além disso, Marquito
explicou o andamento das ne-

gociações com as outras em-
presas da nossa base e o tra-
balho de mobilização e de co-
municação para unir a cate-
goria.

O presidente destacou ain-
da os investimentos na forma-
ção dos dirigentes sindicais e o
envolvimento do Sindicato com
temas ligados à sociedade.

Em janeiro de 1992, o Jor-
nal Urbanitário trazia crí-
ticas ao Governo Collor, que
patrocinava um dos maio-
res arrochos salariais da
história do Brasil, seguido

de desemprego. O jornal tra-
zia ainda a  grande mo-
bilização na região para
que o reajuste de 147% aos
aposentados e pensionistas
fosse realmente cumprido.
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Atuação sindical

Falecimentos
Gerson Nunes da Silveira - Aposentado/Sabesp

Falecido em 11/03/2013
Laurinda Lourenço Pinto - Pensionista/Sabesp

Falecida em 12/03/2013
José Bernadino da Silva - Aposentado/Sabesp

Falecido em 15/03/2013
João Baptista Sávio - Aposentado/Eletropaulo

Falecido em 16/03/2013

Diretores do Sintius participam
de curso de formação sindical

Fotos Myriam Veiga

Diretores do Sintius tiveram a chance de aprimorar os conhecimentos sobre o movimento sindical

Funcionários e diretores
do Sintius participaram da
primeira etapa do Curso de
Formação Sindical do Centro
Nacional de Estudos Sindi-
cais e do Trabalho (CES), re-
alizada nos dias 22 e 23 de
março, na nossa sede.

Durante o evento, coor-
denado pelo secretário de For-
mação e Política Sindical do
Sindicato, Tanivaldo
Monteiro Dantas, os presen-
tes tiveram a oportunidade de
aprofundar os seus conheci-
mentos sobre o mundo do tra-
balho.

O presidente Marquito
Duarte destacou que uma das
prioridades da Diretoria sem-
pre foi investir na formação
dos dirigentes sindicais, com
a finalidade de ter represen-
tantes dos trabalhadores mais
preparados para os desafios.

O curso teve início com
o diretor do Sindicato dos
Professores de Minas Gerais,
Adelmo de Oliveira, que ori-

entou como fazer uma análi-
se de conjuntura para melhor
organizar os planos de luta de
uma entidade sindical.

Na sequência, foi a vez
do mestre em história econô-
mica e pesquisador do CES,
Renato Soares Bastos, falar

sobre a origem e a história do
movimento sindical no mun-
do e no Brasil.

No segundo dia do curso,
o sociólogo e coordenador téc-
nico do CES, o professor
Augusto César Petta, mostrou
aos participantes as várias con-
cepções sindicais existentes. A
quarta e última etapa da for-
mação foi conduzida nova-
mente por Bastos, que tratou
das transformações no mundo
do trabalho no século XXI.

Ao final, os participantes
receberam um certificado.
Nos dias 26 e 27 de abril,
ocorrerá a segunda etapa do
curso de formação, que trata-
rá dos seguintes temas: impor-
tância e planejamento estra-
tégico situacional, negociação
coletiva, comunicação sindi-
cal e organização no local de
trabalho.

O secretário geral do Sintius, Fernando Duarte, e
o de Finanças, Evandro Carvalho, receberam o
candidato ao Conselho Administrativo da CPFL
Piratininga, Flávio Ferreira Bacelar (Chapa 1), na
tarde do dia 8 deste mês. Na ocasião, Bacelar se
comprometeu a trabalhar em parceria com o Sin-
dicato, caso seja eleito para o cargo. As eleições
acontecem no próximo dia 15.

Sindicato firma parceria com o
plano de saúde Prevent Senior

Qualidade de vida

O Sintius firmou mais uma
parceria para oferecer uma segun-
da opção de plano de saúde aos
associados. Desta vez, foi com a
empresa Prevent Senior. O di-
retor do Sintius, Carlos Alberto
Oliveira Cardoso, o Platini, rece-
beu a consultora Jupira Leopoldo
para oficializar a parceria.

Segundo Jupira, o plano é o
pioneiro no atendimento especi-
alizado às pessoas com idade a
partir de 49 anos.

Uma das vantagens do
Prevent Senior é que não há au-
mento por mudança de faixa
etária. Além de uma ampla rede
credenciada, o convênio oferece
ainda apoio psicológico aos
cuidadores, programa de avalia-
ção familiar e auxilia o cuidador
a adequar a casa de acordo com
as necessidades do idoso.

Jupira estará na nossa sede
todas as terças e quintas-feiras,
até o meio-dia, atendendo aos

interessados em aderir ao plano.
Saiba mais sobre o plano no

site www.preventsenior.com.br.

Interessados podem aderir ao plano vindo ao Sintius e conversando
com uma representante na terça ou quinta-feira, até o meio-dia

VALORES ATÉ O DIA 1º DE MAIO
Faixa etária Enfermaria Apto.
Até 53 anos R$ 247,54 R$ 280,85
De 54 a 58      R$ 268,17   R$ 333,51
A partir de 59 R$ 350,15 R$ 438,83



Sindicato promove 2º Workshop
de Comunicação para a Diretoria
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Interatividade

Garanta sua vaga na 9ª edição
da Festa Tropical, em dezembro

Com o objetivo de apri-
morar o trabalho realizado pela
Secretaria de Comunicação e
explicar aos diretores os canais
de informações oficiais do
Sindicato à disposição da ca-
tegoria, o Sintius realizou o 2º
Workshop de Comunicação, no
último dia 2, em nossa sede.

Durante a abertura dos
trabalhos, o presidente Marquito
Duarte fez questão de ressaltar
o salto de qualidade do trabalho
desenvolvido dessa área, co-
mandada pelo secretário Jorge
Arrivabene.

Além disso, destacou que
com o ingresso do Sintius nas
redes sociais, foi possível
manter uma maior interação
com a categoria, trazendo uma

Myriam Veiga Comunicação/Sintius

Secretário de Comunicação, Jorge Arrivabene conduziu os trabalhos. Diretores discutiram  e apresentaram melhorias ao setor

maior agilidade na divulgação
de informações relevantes
para os trabalhadores.

Durante o evento, Ar-
rivabene apresentou o portal

do nosso sindicato (www.
sintius.org.br), que passou por
uma reformulação no ano
passado, além das redes so-
ciais utilizadas pela nossa

entidade (Twitter, Facebook,
Flickr, Issuu e Youtube).

Na sequência, os dire-
tores foram divididos em
quatro grupos para avaliar,

criticar e apresentar sugestões
para aprimorar o site, o já
tradicional Jornal Urbanitário
e o conteúdo disponível nas
redes sociais.

PLANTÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2013
Ainda dá tempo para fazer uma

consulta nas duas próximas segundas-
feiras: dias 15 e 22 de abril.

Horário de atendimento:
Das 8h30 ao meio-dia

Valor: R$ 35,00

Diversão

Quem pensa em prestigiar
a 9ª Festa Tropical na Colônia
de Férias, em Caraguatatuba, já
pode se programar. A tradicio-
nal festa promovida pelo Sintius
já tem data para acontecer.

O evento acontecerá dos
dias 5 a 9 de dezembro. A sa-
ída do Sindicato será na parte
da manhã e o retorno, no dia
9, após o café.

As reservas para os asso-
ciados começaram em março.
Para os convidados, as inscri-
ções iniciam em abril. Ás ter-
ças-feiras, a partir das 9h , o
organizador do evento, Acá-
cio, estará na sede do Sintius
realizando plantão e fazendo
as reservas.  Já Pedro Francis-
co Papa, o Papinha, fará plan-
tão todas as quartas-feiras, a
partir das 14 horas.

Vale lembrar que a festa
anterior foi um sucesso. Um
evento regado a muita diver-

são e alegria. A festa promo-
vida pelo Sintius, em dezem-
bro do ano passado, reuniu
cerca de 200 pessoas entre
associados e convidados.

Os interessados já podem

buscar informações na secre-
taria pelos telefones 3226-
3200, Outras opções de con-
tato são Acácio (13 3239-
8309/ 13 9741-3450) ou
Papinha (13 8116-4584).

VALORES PARA O PACOTE DE 4 DIAS
Crianças de 4 a 7 anos - R$ 320,00

Crianças de 8 a 11 - R$ 370,00
Adultos (associados) - R$ 420,00
Adultos (convidados) - R$ 450,00

O Sintius parabeniza o nosso
associado JJJJJosé osé osé osé osé TTTTTococococochi,hi,hi,hi,hi, que

completou 100 anos100 anos100 anos100 anos100 anos no dia 8 de
abril. Muitas felicidades! Que

Deus, em sua sabedoria e bonda-
de, continue abençoando-o em

todos os momentos da sua vida.

A bola rola no 4º Torneio de
Futebol Society do Sintius

O 4º Torneio de Futebol
do Sintius promete agitar a
categoria urbanitária. No pri-
meiro final de semana de abril,
a bola rolou pela primeira vez
na competição.

A equipe do Divisional
Santos estava inspirada e não
tomou conhecimento do Ta-
bajara Start, que foi goleado
por 16 a 7. O segundo jogo do
dia seria entre Sagua e Siri com
Cãibra. Porém, o primeiro ven-
ceu o confronto por WO.

As partidas do campeona-
to acontecem sempre aos sá-
bados, na quadra da Associa-

ção Sabesp, na Avenida Mario
Covas (antiga Avenida Portu-
ária), em Santos.

A grande final está mar-
cada para o dia 5 de maio.
Acompanhe os resultados do
nosso torneio e as fotos das
partidas publicadas no nosso
site (www.sintius.org.br).


