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Trabalhadores da CPFL Piratininga
aprovam o novo Acordo Coletivo

Devido ao impasse nas negociações, categoria fez greve de 24 horasMaioria dos trabalhadores foi favorável à proposta da empresa

Após sete rodadas de
negociação, a maioria dos
trabalhadores da CPFL Pi-
ratininga aprovou a proposta
da empresa referente ao novo
ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho) 2013/2014. A
decisão foi tomada em as-
sembleia realizada na nossa
sede, no último dia 22.

A categoria receberá um
reajuste salarial de 7%. O
mesmo percentual será ex-
tensivo aos demais benefícios.
A gratificação de férias foi
reajustada em 5,67%, pas-
sando para R$ 2 mil. O vale-
refeição terá um aumento de
10% e o vale-alimentação, de
11,52%, com alteração da faixa
limite para recebimento de R$
5.806,73 para R$ 6.697,83.

Outra conquista impor-
tante foi a nova redação da
cláusula da PLR (Participação
dos Lucros e Resultados).

Ficou garantida a distribuição
de 1,11% do resultado de
serviço (será acrescido R$
300,00 mais 0,04% do resul-
tado de serviço, conforme
metas regionais: DEC-FEC e
Compensação). Também será
paga em setembro a diferença
da PLR do ano passado.

A CPFL propôs a implan-
tação, no prazo de 120 dias

após a assinatura do ACT, do
acesso através do portal à
progressividade salarial na
carreira do respectivo pro-
fissional e ajustes na no-
menclatura dos técnicos.

As horas extras execu-
tadas aos sábados, assim
como nos domingos e fe-
riados, serão pagas aos tra-
balhadores com 100%.

Paralisação
Muito insatisfeita com os

avanços nas negociações do
novo ACT, a categoria cruzou
os braços por 24 horas no
último dia 18.

O movimento paredista
também ocorreu em outras
regiões do Estado, como
Bauru, São José do Rio Preto,
Ribeirão Preto e São Paulo.

Essa grande mobilização
dos trabalhadores foi fun-
damental para destravar as
tratativas sobre o novo ACT,
que se arrastavam há mais de
um mês e sem avanços signi-
ficativos nos encontros rea-
lizados com a direção da
empresa. A categoria está de
parabéns pela mobilização e
por mais essa vitória.

Start: Negociações da CCT iniciadas
As negociações da Convenção Coletiva de

Trabalho (CCT) da Start Engenharia já começaram.
Após a análise da pauta de reivindicações dos
trabalhadores da nossa base territorial, o Sindinstalação
(entidade patronal) apresentou a proposta.

A sugestão é oferecer um reajuste salarial de 6%
retroativo a junho deste ano, sendo que 5,12% é o índice
de inflação no período de um ano calculado pelo IPC/FIPE.

O piso salarial dos trabalhadores passaria a ser
de R$ 924,61. O vale-alimentação seria de R$ 106,00.
Já a Participação nos Lucros e Resultados sugerido é
de R$ 500,00. A Start insiste em não querer oferecer
ticket-refeição aos trabalhadores.

Diante disso, a Diretoria propôs uma reunião,
ainda sem data definida, para iniciar uma discussão
com representantes da empresa sobre a CCT, já que
os poucos avanços apresentados não atendem aos
anseios da categoria.

Muito embora o ACT da CPFL tenha sido satisfatório,
a categoria demonstra enorme insatisfação com as
diretrizes e procedimentos da empresa para com os
trabalhadores. Para discutir esses problemas do dia
a dia e detalhes do ACT, o Sintius realizará reuniões
específicas na sede, conforme as datas abaixo:

EA/Santos, EA/Cubatão e EA/V. Carvalho
Dia 13 (terça-feira), às 18 horas

EA/São Vicente e EA/Praia Grande
Dia 14 (quarta-feira),  às 18 horas

Agências - Dia 20 (terça-feira), às 18h

Praça - Dia 21(quarta-feira), às 17h30
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Categoria pressiona a
empresa por ajustes

e novo ACT é fechado

Memória sindical

Em julho de 1991, os tra-
balhadores da Eletro-
paulo e da Cesp na Bai-
xada Santista e Vale do
Ribeira decidiram cruzar
os braços por tempo inde-
terminado, devido ao im-
passe nas negociações do
reajuste salarial e à inde-
finição sobre a reposição

Adriano Alberto - Ativa/Sabesp
Débora Cristina Souza Diegues Bonifácio - Ativa/Sabesp

Eleuza de Macedo Gonês - Pensionista/Sabesp
Geraldo Velardo Neto - Ativa/Cetesb

Gilson Moreira da Silva - Ativa/Sabesp
José Edson de Lira Filho - Ativa/Sabesp

José Gonçalves Diogo - Ativa/Sabesp
Juliano Barbosa dos Santos - Ativa/Sabesp

Jurandir Francisco de Oliveira - Ativa/Sabesp
Leandro Andrade Alves de Oliveira - Ativa/Cteep

Maurízio Carlos da Silva - Aposentado/Sabesp
Natally de Brito Neves - Ativa/Sabesp

Raimunda Dantas Feijoó - Ativa/Cetesb
Sebastião Macedo Santos Filho - Ativa/Sabesp

Valter Alex Vicente - Ativa/Sabesp

Myriam Veiga

Sindicato realiza assembleia com trabalhadores da Cteep

A pressão dos trabalha-
dores da Cteep deu certo. Ela
decidiu melhorar a redação de
alguns itens do novo ACT
2013/2014. Em razão dessa
evolução, a categoria aprovou a
proposta da empresa, durante
assembleia realizada no último
dia 29, em nossa sede.

A companhia de trans-
missão de energia melhorou a
proposta referente ao adi-
cional de periculosidade para
garantir o cálculo e pagamento
nos moldes atuais, assim
como a cláusula referente à
verba destinada ao plane-
jamento de pessoal.

O índice de reajuste salarial
ficou em 6,5%, com repasse para
a função acessória e gratificação
de férias. O vale-alimentação,
auxílio-creche e vale-refeição
foram reajustados em 8%,
sendo que a tabela de par-
ticipação do empregado no VR
foi alterada favoravelmente aos
trabalhadores.

As horas extras trabalhadas
pelos assistentes e técnicos de
Subestação e aquelas realizadas
em situações de emergência
serão pagas integralmente, ou
seja, não farão parte do banco
de horas para futura compen-
sação. As demais cláusulas do
atual ACT foram mantidas.

A PLR 2013 terá parcela fixa
de R$ 4 mil, parcela variável de
35% da remuneração base e
adiantamento de R$ 2 mil, em
setembro. Fica vinculado ao
atendimento das metas ENES e
novos empreendimentos. A PLR
2014 fica garantida e será ne-
gociada a partir de dezembro.

Postura curiosa
Durante a audiência de

conciliação entre o Sintius e
a Cteep no Ministério Público
do Trabalho, a empresa ten-
tou desqualificar o resultado
da assembleia realizada no
último dia 17 e sugeriu que as
próximas reuniões ocorressem
na porta da subestação Bai-
xada Santista, em Cubatão.

A Diretoria estranhou essa
proposição. Afinal, em fevereiro,

quando fizemos uma reunião
naquele local para tratar da
explosão da subestação em
Vicente de Carvalho, a empresa
efetuou descontos no salário
dos trabalhadores.

No último dia 26, a Di-
retoria esteve em Cubatão
reforçando aos trabalhadores a
convocação da reunião para
avaliar o ACT. Nenhum deles
apresentou qualquer objeção
quanto ao local da assembleia.

salarial dos próximos me-
ses. Conforme o registro no
Jornal Urbanitário especi-
al daquele mês, a mo-
bilização teve um resulta-
do positivo. A proposta  do
Governo do Estado saiu do
zero e subiu para 38,6%,
após mediação do Tribunal
Regional de Trabalho.

Formação
Começam as aulas da

1ª turma do curso de pintor
A primeira turma do cur-

so de pintor de Obras pro-
movido pelo Sintius em par-
ceria com o Senai, a melhor
escola técnica do Brasil, teve
início no último dia 22.

As aulas estão sendo
ministradas na sede do Sintius
pelo professor Carlos Arantes

e têm previsão de término
para o final de setembro.

Com carga horária de 160
horas, os 16 alunos terão
conhecimento sobre vários
temas, como pintura imo-
biliária, normas de saúde,
segurança, meio ambiente e
especificações do fabricante.
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Mobilização

Esclarecimento referente
à ação  judicial sobre FGTS

Está sendo divulgada na
mídia a chance de ingresso de
ação judicial contra a Caixa para
cobrar diferenças de correção
monetária não aplicada desde
1999 nas contas do FGTS.

As centrais sindicais fir-
maram parceria com um es-
critório de advocacia de Brasília
com a finalidade de que, por
meio dos sindicatos filiados,
possam requerer isso em juízo.

Porém, algumas questões
ainda não estão claras, como a

reposição de 88,3%, a forma de
abordagem da ação e valores de
honorários cobrados.

O Departamento Jurídico
está mantendo contato direto
com a UGT (central a qual o
Sintius é filiado) e a CNTI.
Diante disso, sugerimos aos
associados que não tomem
qualquer decisão de forma
precipitada, pois a Diretoria
encaminhará o assunto de
forma que não haja prejuízos
aos trabalhadores.

Os associados do Sintius
aprovaram a prestação de
contas da atual direção do
Sindicato referente ao ano
passado, em assembleia rea-
lizada no último dia 30.

O secretário de Finanças,
Evandro Carvalho, fez uma
apresentação detalhada das
contas de 2012, mostrando o
quanto a entidade arrecadou,
gastou e como utilizou os
recursos no ano anterior.

Além disso, apresentou o
parecer favorável do Con-
selho Fiscal. A apresentação
do balanço financeiro está
prevista no Estatuto do Sin-
tius, sendo a sua aprovação
obrigatória até o dia 31 de
julho do ano seguinte.

Prestação de
contas de 2012

é aprovada

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados votará no pró-
ximo dia 13 o projeto de lei
4.330/2004, que busca regula-
mentar de forma precária o tra-
balho terceirizado no Brasil.

De autoria do deputado fe-
deral Sandro Mabel (PM-DB-
GO), a proposta tem alguns pon-
tos que irão prejudicar os traba-
lhadores, como a ampliação da
terceirização para as atividades-
fins e a responsabilidade não so-
lidária da contratante em relação
às obrigações trabalhistas.

A representação sindical
prevista nesse projeto é polê-
mica. Também há divergência
sobre a terceirização no setor
público. Se a matéria for apro-
vada na CCJ, seguirá para o
Senado, onde a tramitação
pode ser mais acelerada pela
necessidade de sua regula-
mentação e porque o tema é
parte integrante da pauta das
centrais sindicais.

Mais informações no site
www.combateaprecarizacao. org.br.

Finanças

Projeto quer
ampliar a

precarização
do trabalho

Sabesp
Sindicato está empenhado em

reverter demissões de diretores
O Sintius está empenhado

em reverter as demissões de
representantes sindicais e de
integrantes da diretoria que
atuam na Sabesp.

Em julho, a empresa dis-
pensou o companheiro João
Coutinho da Silva, que é
membro da nossa diretoria
executiva. Anteriormente, a
empresa já havia demitido os

diretores Manoel Etelvino
Evangelista de Souza e José
Raimundo de Souza, o Branco.

Na nossa visão, a Sabesp
descumpre os ACTs, que ga-
rantem a estabilidade pro-
visória dos dirigentes sindicais.
Além disso, a empresa está
ferindo as convenções da Or-
ganização Internacional do
Ttrabalho (OIT).

Escolha de delegados do 8º Congresso
dos Urbanitários será nos dias 27 e 28

Local

Central

Torre

Divisional Santos

Divisional Santos - Perdas

Saboó

Bertioga

Mongaguá

São Vicente

Jacupiranga e Cajati

Delegados Inscritos
Cláudio Martins de Amorim
Manoel Messias da Silva

Sonia Maria Gomes Damasceno

Alexandre Dias da Silva
Marcelo dos Anjos Pereira

Carlos Toledo da Silva
Gilberto Antonio Mateus Bittencourt

Laércio Nunes Monteiro

Bruno José do Carmo
Fábio Melo da Silva

Diego Moreno Santos Moreira
Fábio Prudêncio Mota

Paulo Victor Gomes dos Santos
Thadeu Martini

André Vicente do Nascimento Neto
Núbia Leandra dos Santos
Roger Gonçalves Ranzani

Felipe Domingues Almeida
Odair Correa Leite

Ailson Pedro de Melo
Beatriz Salvador Dias

Carlos César Morais Vasconcelos
Cláudio Luiz Oliveira dos Santos

Gustavo Silva Viveiros
Joselito Borges dos Santos
Ricardo de Jesus Rodrigues
Rogério dos Santos Marques

Laudecir de França
Yurgis Kayris

Data

27/08

28/08

28/08

28/08

27/08

27 e 28/08

27/08

27/08

27/08

Urna

1
(fixa)

3
(itinerante)

4
(fixa)

5
(fixa)

6
(fixa)

10
(itinerante)

12
itinerante)

13
(itinerante)

18
(itinerante)

Vagas

2

1

2

1

2

2

1

3

1

Disputas nas unidades da SabespDisputas nas unidades da SabespDisputas nas unidades da SabespDisputas nas unidades da SabespDisputas nas unidades da SabespA Diretoria do Sintius re-
alizará nos dias 27 e 28 deste
mês as eleições para a defini-
ção dos delegados que irão
participar do 8º Congresso dos
Urbanitários.

O evento ocorrerá nos dias
3, 4 e 5 de outubro na Colônia
de Férias Ministro João Cleófas,
em Caraguatatuba (SP).

Em pelo menos nove uni-
dades (todas elas da Sabesp),
o número de candidatos foi
superior ao número de vagas.
Por esse motivo, os trabalha-
dores associados ao Sintius
dessas áreas terão de ir às ur-
nas para votar.

Nas demais localidades,
os inscritos serão automatica-
mente homologados.

A relação completa dos
delegados que representarão
a categoria no Congresso será
divulgada na próxima edição
do Jornal Urbanitário.

Durante o evento, serão
aprofundadas as discussões
de questões fundamentais da
categoria e haverá uma análi-
se de conjuntura do cenário
econômico, político eleitoral
e outras questões pertinentes
aos urbanitários.

Além disso, será uma
grande chance para  aprimo-
rar as estratégias de cons-
cientização, mobilização e
organização, o que permitirá
a elaboração de um plano de
ação para os próximos anos.

Em pauta
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Dia Nacional de Lutas

O Sindicato foi o responsável pela mobilização e bloqueio do trânsito no Centro de Santos. Na Praça Mauá, houve um ato com a participação de todas as centrais

Diretoria do Sintius vai às ruas
reivindicar melhorias para o povo

Fotos Myriam Veiga

A Baixada Santista parou
na manhã do último dia 11.
A diretoria do Sintius e re-
presentantes de mais de 80
entidades de trabalhadores da
região bloquearam pontos
estratégicos de Santos, São
Vicente e Cubatão.

Convocado pelas centrais
sindicais, esse grande ato ga-
nhou o nome de Dia Nacional
de Lutas com Greves e Ma-
nifestações. Foi uma forma

encontrada para manifestar o
descontentamento com a for-
ma como as instituições po-
líticas funcionam e protestar
pela melhorias dos serviços
essenciais para os cidadãos.

A pauta de reivindica-
ções era extensa: fim do fator
previdenciário; jornada de 40
horas semanais sem redução
de salário; reajuste digno aos
aposentados; transporte pú-
blico de qualidade; arqui-

vamento do projeto de lei
federal nº 4.330, que amplia
a terceirização; reforma po-
lítica entre outras.

Ao meio-dia, sindica-
listas e estudantes se concen-
traram na Praça Mauá, em
Santos, e ocuparam as esca-
darias do Palácio José Boni-
fácio, de onde foram citadas
palavras de ordem e a impor-
tância desse grande movi-
mento regional.

O Sintius começa a vender no dia 14 os convites para o Baile
da Primavera. O evento será realizado em 28 de setembro, a partir
das 22 horas, no Centro Español (Avenida Ana Costa, 286, Santos).

A animação
da festa ficará sob
a responsabilidade
de Lobão e banda.
O valor da mesa
para associados é
R$ 240,00 e para
não-sócios, R$
320,00. Cada me-
sa comporta até
quatro pessoas.

Os convites
são limitados. Eles
podem ser reserva-
dos e comprados
na nossa secretaria.

Convites à venda para
o Baile da Primavera

Novo grupo de complementados
da Sabesp ganha ação judicial

Mais um grupo de apo-
sentados e pensionistas com-
plementados da Sabesp foram
beneficiados com mais uma
vitória conquistada pelo De-
partamento Jurídico do Sintius.
Eles ganharam na Justiça o
direito receber o valor re-
troativo das cestas básicas que
a empresa deixou de pagar.

Quinze associados con-
templados nessa ação re-
ceberam os cheques das mãos
do advogado Sérgio Fabiano e
dos secretários de Assuntos
Jurídicos e de Assuntos para
Aposentados e Pensionistas,
Marcelo Nacarato e Carlos

Sílvio, respectivamente. A
solenidade ocorreu no Sintius,
na manhã do último dia 30.

Além desses valores, esse
grupo voltará a receber o benefí-
cio da cesta básica regular-
mente. O Departamento Jurí-

dico possui outras ações ju-
diciais relacionadas a esse
tema que ainda estão em
andamento. Quando elas fo-
rem finalizadas, com êxito, os
associados serão avisados a
comparecer à nossa entidade.

Apresentação do recital de piano com Álvaro Sivieiro
no próximo dia 21, às 20 horas, no Teatro Municipal de
Santos. A entrada é gratuita para beneficiários do pla-
no. É necessário apresentar a carteririnha e chegar com
uma hora de antecedência para retirar os ingressos. O
plantão de vendas do plano de saúde continua no Sintius
às terças e quintas-feiras, das 9 às 18 horas.

Aos associados do
plano Prevent Senior


