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Pode ser aberto pela E.C.T.

Após cinco rodadas de
negociação, proposta

da CPFL deixa a desejar

Cteep oferece reajuste salarial de 6,5% aos trabalhadores

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIASSSSS
CPFLCPFLCPFLCPFLCPFL

Dia 15, às 18 horas, na nossa sede
Pauta: avaliação de proposta da
empresa e deliberação de greve

a partir do dia 16 de julho

CTEEPCTEEPCTEEPCTEEPCTEEP
Dia 17, às 18 horas, na nossa sede
Pauta: avaliação de proposta da
empresa e deliberação de greve

a partir do dia 18 de julho

A reunião de negociação da empresa ocorreu em Cabreúva

Divulgação/Roberto Claro

A Cteep cedeu em alguns
itens apresentados em sua
proposta inicial. Isso ocorreu
após uma intensa intervenção
sindical no dia 3 de julho. Em
sua última apresentação, foi

sugerida a vigência de dois
anos para o novo Acordo
Coletivo (com exceção das
cláusulas econômicas) e o
reajuste salarial de 6,5%
(extensivo à gratificação de
férias, piso salarial e função
acessória).

A empresa também quer
reduzir para 1% a verba de
planejamento pessoal (sendo
1% migrado à composição de
reajuste salarial), assim como
a elevação de 8% para o VR
(com alteração na tabela de
participação), cesta básica e
auxílio-creche.

Ela também pretende
conceder: pagamento integral
de todas as horas a técnicos e

assistentes de subestação,
pagamento das horas extras
realizadas em situações e-
mergenciais, inserção do
Acordo Bilateral (liberação
do FGTS com acréscimo de
40% e do aviso prévio).

A Cteep está disposta a
pagar a PLR 2013 vinculada
aos indicadores ENES e a
novos empreendimentos (0,7%
do Ebtida, parcela fixa de R$ 4
mil e parcela variável de 35%
da remuneração base) e garan-
tia da PLR 2014, com nego-
ciação em novembro deste ano.

Na avaliação do nosso
sindicato, a proposta ainda
não contempla os anseios da
categoria, destacando prin-

cipalmente a necessidade de
melhores índices de reajuste.
Estaremos realizando assem-
bleia no próximo dia 17, às 18
horas, na nossa sede, para

deliberarmos a aceitação ou
não do ACT ou reiterarmos a
decisão de indicativo de greve
a partir da zero hora do dia
18.

A proposta da CPFL Pi-
ratininga para o novo ACT
(Acordo Coletivo de Tra-
balho) deixa a desejar. Essa é
a avaliação do nosso Sin-
dicato, após a quinta rodada
de negociação, realizada no
dia 4 de julho, em Campinas.

A empresa propõe um
reajuste salarial de 6,5% e um
aumento de 7,5% no vale-re-
feição e no vale-alimentação.
Além disso, quer reduzir a
participação do empregado
no VA de 8% para 5%.

A concessionária de e-
nergia elétrica também pro-
põe manter o atual modelo e
a forma de distribuição da
PLR (Participação nos Lucros
e Resultados), a política de

emprego e a discutir a alte-
ração da jornada de trabalho
em até 120 dias, após a as-
sinatura do novo ACT.

Na avaliação do Sintius
e demais entidades de tra-
balhadores, os índices de re-
ajuste salarial e aos benefícios
não atendem a expectativa.
Embora a CPFL não tenha
apresentado os melhores
resultados financeiros em
2012, o lucro líquido foi
superior a R$ 1 bilhão.

Ainda no ano passado,
ela foi obrigada a utilizar a
energia proveniente de usinas
termoelétricas, que geram um
custo maior. No entanto, esse
investimento feito para a
manutenção da qualidade do

serviço está sendo reem-
bolsado pelo Governo Fe-
deral este ano.

Greve
Os sindicatos filiados à

Fenatema (Federação dos Traba-
lhadores em Energia, Água e
Meio Ambiente) – Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto,
Eletricitários de São Paulo e
Sintius – e o Sindluz-Bauru
deram o prazo até o próximo dia
15 para a companhia apresentar
a proposta final.

No mesmo dia, será rea-
lizada assembleia na nossa
sede, às 18 horas, para deliberar
greve a partir da zero hora do
dia 16. Se a negociação não
avançar, a categoria vai parar!

No ano passado, a categoria cruzou os braços por sete dias

Arquivo/Myriam Veiga
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Empresa oficializa proposta
para novo Acordo Coletivo

Memória sindical

O Jornal Urbanitário de
janeiro de 1998 trazia
como destaque a intran-
sigência da Cetesb ao não
garantir que os aposenta-
dos que solicitavam baixa
em suas aposentadorias no
INSS permanecessem no
quadro da empresa.
Além disso, a empresa res-
saltava que os aposentados
demitidos, em dezembro do
ano anterior, não seriam

Maria Selma Almeida Silveira - Pensionista/Sabesp
Manoel Carlos da Silva - Aposentado/Sabesp

Antonio Benedito Ferreira - Aposentado/Sabesp
Paulo Henrique Souza dos Santos - Ativa/Sabesp
Teresa Aquino Domingues - Pensionista/Sabesp
Dionízio Florentino de Oliveira - Ativa/Sabesp

Bruna dos Santos Francisco - Ativa/Sabesp
Elaine Cristina dos Santos Matos - Ativa/Sabesp

readmitidos “em hipótese
nenhuma”.
Além disso, o boletim in-
formava a aprovação das
contas da Diretoria referen-
tes ao exercício de 1997.
As planilhas também ti-
veram o aval unânime dos
integrantes do Conselho
Fiscal. Durante essa análi-
se rigorosa e isenta, não foi
identificada qualquer tipo
de irregularidade.

Nelson Dias

Sindicato realiza reunião setorial com trabalhadores da Start

A Diretoria do Sindicato
esteve na sede da Start En-
genharia, no último 14, e
sanou as dúvidas dos tra-
balhadores sobre a campanha
salarial e demais necessidades
da categoria, durante reunião
setorial.

No encontro, os com-
panheiros tiveram conhe-
cimento que a empresa já
tinha sido oficializada sobre
esse atraso do Sindinstalação
no início das negociações do
novo ACT.

Na tarde do dia 4 de
julho, a Start oficializou a
proposta. Ela defende o rea-
juste salarial de 6% (índice
IPC/FIPE do período mais
aumento real), com valores
retroativos a 1º de junho.

Além disso, a empresa
pretende pagar uma PLR no

valor de R$ 500,00, passar o
piso salarial para R$ 924,61 e
subir o vale-alimentação para
R$ 106,00. Não está prevista
a aplicação do ticket refeição.
O nosso sindicato está a-

valiando as propostas da Start
para posteriormente enca-
minhar a discussão com os
trabalhadores. A mobilização
é importante para avançar-
mos nas negociações.

O Zé Urbano conhece
muito bem a realidade da
nossa categoria e é um
companheiro muito bem
informado sobre atitudes
que prejudicam os com-
panheiros. Uma coisa
que ele não tolera é o abu-
so da chefia. Foram iden-
tificados alguns proble-
mas, como alterações na
mudança de horário de
funcionários em regime
de turno e algumas irregu-
laridades nos locais de tra-
balho. O Sintius está aten-
to a essas questões e vai
apurar os casos para to-
mar as providências em
defesa dos trabalhadores.

BBBBBAILE DAILE DAILE DAILE DAILE DA PRIMAA PRIMAA PRIMAA PRIMAA PRIMAVERAVERAVERAVERAVERA
Em setembro, a Diretoria do

Sindicato realizará esse grande
evento para a categoria. A

tradicional festa ocorrerá no
salão do Centro Español, em Santos
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Mobilização

Sintius participará da manifestação
“A Baixada Vai Parar” neste dia 11

Políticas públicas

Representantes da UGT, o presidente Marquito Duarte e o secretário de Formação e Políticas
Sindicais do Sintius, Tanivaldo Monteiro Dantas, participaram da reunião de organização desse ato

Myriam Veiga

Falecimentos
Maria José Franco - Pensionista/Sabesp

Falecida em 14/06/2013

Manoel Teles da Silva - Aposentado/Sabesp
Falecido em 04/06/2013

Elias da Silva Francisco - Aposentado/Sabesp
Falecido em 17/06/2013

Walter Leon Alves - Aposentado/Sabesp
Falecido em 19/06/2013

Almir Lameiro Silva - Ativa/Sabesp
Falecido em 27/06/2013

Persio de Araújo Figueiredo - Aposentado/Sabesp
Falecido em 29/06/2013

Um amplo fórum de dis-
cussão para debater os proble-
mas do transporte coletivo,
acompanhar e apresentar pro-
postas às autoridades para faci-
litar o deslocamento dos cida-
dãos. Esses são os principais
objetivos do Conselho Popular
de Mobilidade Urbana da Bai-
xada Santista. A primeira reu-
nião ocorreu na sede do Sintius,
no último dia 3.

A ideia de criar esse espaço
de discussão partiu do presiden-

Sugerido pelo Sintius, Baixada
Santista ganha Conselho

Popular de Mobilidade Urbana

STJ reconhece aposentadoria
especial para os eletricitários

Direito trabalhista
Atual correção do
FGTS prejudica
os trabalhadores

O Sintius e as centrais sin-
dicais reunidas (Intersindical,
UGT, CGTB, CUT, Força Sin-
dical, Nova Central e CTB)
estão convocando todos os
trabalhadores da região a par-
ticipar da paralisação marcada
para o dia 11 deste mês.

A manifestação "A Bai-
xada Vai Parar" está sendo re-
alizada com o objetivo de de-
fender a democracia e os di-
reitos dos trabalhadores.

Para planejar as ações na
Baixada Santista, ocorreu
uma reunião com lideranças
das centrais da região no últi-
mo dia 3, no Sindicato dos
Químicos.

Durante esse encontro,
foi elaborada uma pauta com
as nossas reivindicações. São
elas: fim do fator previden-
ciário, redução da jornada de

trabalho para 40 horas sema-
nais e sem redução salarial,
reajuste digno para aposenta-
dos e o arquivamento do pro-
jeto de lei federal 4.330/
2004,que permite a tercei-
rização de atividades-fins.

Além disso, os sindicalis-
tas pleiteam mais investimen-
tos em saúde, educação e se-
gurança, melhoria do transpor-
te público, reforma agrária e
suspensão dos leilões das áre-
as de exploração de petróleo.

O movimento exigirá da
União e do Congresso Nacio-
nal medidas para aprovar e
por em prática essas reivindi-
cações. O movimento busca
a construção de um Brasil
melhor, com desenvolvimen-
to, valorização do trabalhador
e distribuição de renda e jus-
tiça social.

A 1ª turma do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça)
reconheceu o direito dos
eletricitários terem direito à
aposentadoria especial por
estarem expostos a uma a-
tividade laboral perigosa. O
acórdão foi publicado no dia
25 de maio deste ano.

Paralelo a isso, a 1ª Câ-
mara de Julgamento do INSS,
instância máxima desse órgão
federal, também reconheceu
recentemente a eletricidade
como agente nocivo aos tra-
balhadores, o que abre ca-
minho para a concessão do
benefício especial.

A correção atual do FGTS
está fazendo com que o ganho
dos trabalhadores nesse fundo
seja bem inferior à inflação. Esse
fato vem ocorrendo desde 1999.

A lei que rege o FGTS diz
que as contas devem ser a-
tualizadas com correção mo-
netária mais juros de 3% ao ano.
Porém, o indexador usado para a
atualização é a Taxa Referencial
(TR), cujas variações vêm sendo
muito inferiores à da inflação
oficial do Brasil.Quem tinha R$
1 mil no FGTS, em 1999, possui
hoje R$ 1.340. Na verdade, se as
regras não tivessem sido altera-
das, o valor de hoje seria R$
2.586 - uma perda de R$ 1.245.

O Sintius está acompa-
nhando esse caso, visando
tomar as medidas judiciais
necessárias para recuperar as
perdas dos trabalhadores da
nosssa categoria.

te Marquito Duarte, durante au-
diência pública realizada pela
Comissão Especial de Vereado-
res (CEV) sobre Qualificação
Profissional, no último dia 28.

A audiência pública faz par-
te do ciclo de oficinas Trabalho
e Qualidade de Vida,  iniciativa
conjunta do Conselho Sindical
Regional da Baixada Santista,
Litoral Sul e Vale do Ribeira,
cujo coordenador é um dos nos-
sos secretários, Carlos Alberto
Oliveira Cardoso, o Platini.

O Conselho Popular terá a participação de integrantes do Sintius

Divulgação/Pacita Franco
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Organização

Em outubro, Diretoria realizará
8º Congresso dos Urbanitários

Central (Sabesp)
EPC (Sabesp
Torre (Sabesp)
Divisional Santos (Sabesp)
Divisional Santos - Perdas (Sabesp)
Saboó (Sabesp)
Cubatão (Sabesp)
ETA (Sabesp)
Guarujá/ V. Carvalho (Sabesp)
Bertioga (Sabesp)
Praia Grande (Sabesp)
Mongaguá (Sabesp)
São Vicente (Sabesp)
Peruíbe (Sabesp)
Itanhaém (Sabesp)
Itariri, P. Toledo, Juquiá e Miracatu (Sabesp)
Registro e Sete Barras (Sabesp)
Jacupiranga e Cajati (Sabesp)
Eldorado, B. Turvo e Iporanga (Sabesp)
Iguape e Ilha Cumprida (Sabesp)
Pariquera Açu e Cananeia (Sabesp)
Cetesb - Santos e Cubatão
Water Port

Cooperativa de Itariri
Cteep
Start (São Vicente)
Start (Praia Grande)
EA Santos (CPFL)
Praça (CPFL)
São Vicente -  Agência e Seção (CPFL)
Praia Grande - Agência e Seção (CPFL)
Cubatão e V. Carvalho - Agência e Seção (CPFL)

Aposentados

Entrega dos cheques foi feita no dia 6 de junho na nossa sede

Sindicato ganha ação judicial que
beneficia aposentados da Sabesp

A espera terminou em
vitória! O jurídico do Sin-
tius venceu mais uma luta
para os aposentados.

 Desta vez, cinco ex-
funcionários aposentados
da Sabesp que entraram
com ação judicial, em 2006,
contra a empresa foram be-
neficiados. Eles reivindica-
vam o pagamento integral
dos proventos de aposenta-
doria.

No dia 6 de junho, esses
associados do Sintius estive-
ram reunidos com o advoga-
do do Sintius Sérgio Fabia-
no Netto e com os secretári-
os de Assuntos Jurídicos,
Marcelo Nacarato, e de As-
suntos para Aposentados e
Pensionistas, Carlos Sílvio

Fernandes, o Sivoca, para re-
ceberem os cheques relativos
aos valores retroativos.

Segundo o advogado Fa-
biano Netto, eles voltam a re-
ceber a complementação que,
somada à aposentadoria paga
pelo INSS, deve corresponder

a totalidade da remunera-
ção que teriam direito se
ainda estivessem em ativi-
dade.

Essa é mais uma impor-
tante vitória do nosso De-
partamento Jurídico aos nos-
sos associados.
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SINDICATO

ENERGÉTICAS

SANEAMENTO

O Sindicato realizará nos
dias 3, 4 e 5 de outubro o 8º
Congresso dos Urbanitários, que
ocorrerá na Colônia de Férias
Ministro João Cleófas, em
Caraguatatuba (SP).

O objetivo do evento é
aprofundar a discussão das
questões fundamentais e a-
primorar as estratégias de cons-
cientização, mobilização e
organização da categoria, de-
finindo um plano de ação e a
estrutura interna da entidade.

Participarão do congresso
os integrantes da Diretoria
Plena e do Conselho Fiscal do
Sintius, assim como os 59 de-
legados representantes, que
serão escolhidos por meio de
votação nos locais de trabalho.

As inscrições para os in-
teressados em participar dessa
eleição ocorrerá dos dias 29 de
julho a 5 de agosto, na secretaria
do Sintius, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12 horas e das 14
às 17 horas.

A única exigência para
participar é que os associados
interessados tenham, pelo me-
nos, 90 dias de filiação antes do
início desse pleito agendado
para 27 e/ou 28 de agosto.

Durante o Congresso, serão
discutidos e deliberados alguns
temas entre os participantes,
como a análise de conjuntura,
balanço de atuação da atual
diretoria, plano de ação para os
próximos anos e mudanças no
estatuto da entidade.

Arquivo/Sandro Thadeu

Marcado por importantes debates, o último Congresso dos Urbanitários foi realizado em 2009


