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Pode ser aberto pela E.C.T.

Sabesp é denunciada na OIT por
demissão de dirigentes sindicais

O Sintius e outras entida-
des de trabalhadores fizeram
uma denúncia formal, em agos-
to, à Organização Internacional
do Trabalho (OIT) pela demis-
são de 31 dirigentes e represen-
tantes sindicais da Sabesp, sen-
do que três deles atuavam na
Baixada Santista.

O documento também
está assinado pelos sindicatos
dos Trabalhadores em Água e
Meio Ambiente (Sintaema), En-
genheiros (Seesp), Advogados
(Sasp), assim como pela central
sindical UGT (União Geral dos
Trabalhadores), CNTI (Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores na Indústria) e Fenatema
(Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Energia, Água e
Meio Ambiente).

O Sintius liderou um ato
na unidade Costa Carvalho,
onde fica a diretoria da empre-
sa, no último dia 23, para pro-
testar contra essa atitude arbi-
trária de dispensar representan-
tes legítimos da categoria para
enfraquecer a luta sindical.

Um dos nossos dirigentes
estava vestido de Deusa The-
mis (símbolo da Justiça) com
apenas um dos olhos vendados.
A ideia foi simbolizar que o
Departamento Jurídico da
empresa só vê um dos lados, ou
seja, o da empresa.

Representando os funcioná-
rios demitidos, o nosso diretor
João Coutinho fez o seguinte
desabafo ao subir no cami-
nhão de som: “Durante 31
anos, ajudei a Sabesp a ser o que
ela é hoje, uma das maiores
empresas do setor no mundo,
com ações na Bolsa de Nova
York e boa cotação no merca-

do. Graças ao esforço desses ex-
perientes funcionários, a empre-
sa está nesse patamar elevado
hoje, mas o prêmio que ela nos
oferece é a demissão”.

Ilegalidade
O presidente do Sintius,

Marquito Duarte, afirmou que
as demissões são ilegais e que
ferem o que está previsto na
Constituição, leis e convenções
internacionais de proteção aos
representantes de trabalhadores.

“Trata-se de uma retaliação
à nossa luta em defesa dos inte-
resses da categoria em busca dos
direitos e melhores condições de
trabalho e segurança. Nossas
ações judiciais, denúncias e mo-
bilizações incomodam a direção

da empresa”, destacou.
Ele explica que a Sabesp

ignora os próprios documentos,
como um ofício encaminhado
ao Sintius, em julho de 2012,
que reconhece a estabilidade de
dirigente sindical que, em junho
deste ano, foi demitido.

Além disso, a companhia
mente ao registrar no Balanço
Social que segue e incentiva as
convenções da OIT referentes
à liberdade sindical e à represen-
tação interna dos trabalhadores.

“Ao tomar essa atitude, a
empresa desrespeita o próprio
Código de Ética, que determi-
na atuar respeitando a legislação
e buscando o diálogo constante
com as entidades representan-
tes dos empregados”, ressaltou. Com ironia,  Sintius protestou contra as injustiças da empresa

O Sintius liderou o ato do último dia 23, na capital paulista. Sabesp terá de dar explicações à OIT sobre a demissão de sindicalistas

Fotos: Myriam Veiga
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Metas definidas para a PLR
de 2013 são questionadas

Memória sindical

Em maio de 1996, o Sintius
noticiava o fato de o então
governador Mario Covas
(PSDB) ter sancionado o

Adalton dos Santos do Rego - Ativa/Sabesp
Antonio Gonçalves Cardoso - Aposentado/CPFL

Carlos Eduardo Cardim de Moraes - Ativa/Sabesp
Dilma Liza Diegues - Pensionista/Sabesp

Elizete Hermida Francisco - Pensionista/Sabesp
Emerson Reginaldo Nodari - Ativa/Start

Gisleine Cruz Figueiredo - Pensionista/Sabesp
Marcelo de Souza Esteves - Ativa/CPFL

Marcos Paulo Amorim da Rocha - Ativa/Sabesp
Mary Alves da Silva - Ativa/Sabesp

O Sindicato está pre-
ocupado com o cumprimento
de metas da PLR (Parti-
cipação dos Lucros e Re-
sultados) impostas pela Sa-
besp para este ano.

Elas foram apresentadas
pela empresa no dia 2 de
agosto, durante reunião da
comissão da PLR prevista no
ACT 2013/2014.

Na ocasião, o Sintius se
posicionou contrário à meta

prevista para o Programa Se
Liga na Rede, porque em
quase todas as regiões do
Estado o programa ainda não
teve início. Por esse motivo,
dificilmente será atingida a
meta de 20.604 ligações até
o final deste ano.

Também não concor-
damos com a meta referente
ao Índice de Satisfação do
Cliente, que representa 25%
de toda a verba da PLR.

Na nossa avaliação, o ín-
dice de 91% é muito elevado
para as atuais condições da
companhia.

Para a PLR do próximo
ano, conforme estabelecido
no atual Acordo Coletivo, as
entidades sindicais poderão
participar da definição e peso
das metas, significando uma
possibilidade de corrigir dis-
torções como as verificadas
na PLR de 2013.

Melhorias bem tímidas no PCS
A comissão criada para

estudar o aperfeiçoamento do
PCS (Plano de Cargos e Sa-
lários) recebeu 246 sugestões,
sendo que 60 propostas foram
consolidadas.O Sintius foi uma
das entidades que mais ofe-
receram contribuições (28)
tanto para o PCS, como para o
sistema de avaliação de de-
sempenho dos trabalhadores.

Em abril deste ano, o
Sindicato questionou vários
pontos, como a manutenção do
salário regional, a redução na

régua de progressão da carreira
e a verba limitada e con-
dicionada a certos fatores.

Nossa entidade fez pon-
derações quanto à avaliação de
competência e desempenho
com critérios excessivamente
subjetivos, a gratificação de
função com valor variável, a
distribuição de referências sem
flexibilidade e o impedimento
de promoção vertical dentro da
mesma carreira.

Das 28 propostas que su-
gerimos apenas uma foi a-

ceita: o aumento da pon-
tuação por tempo de serviço,
que passará de 0,5 para 1
ponto aos empregados com
mais de 20 anos com dis-
tribuição proporcional à-
queles com tempo inferior.

Nessa reunião, realizada
no mês passado, o Sintius ma-
nifestou o descontentamento
pelo pequeno avanço no PCS,
destacando que faltou vontade
política da Sabesp na busca por
melhorias que de fato atendam
aos anseios da categoria.

Debate sobre fim do salário regional
Os diretores do Sintius Jair

Álvaro e  Carlos Alberto O-
liveira Cardoso, o Platini, es-
tiveram reunidos com a direção
da Sabesp, em 7 de agosto,
durante o primeiro encontro
para a discussão do fim do
salário regional.

Na reunião, o gerente de
Cargos e Salários da empresa,
João Tuboni, disse que a FIPE
(Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas, ligada à
USP) realizará pesquisa sobre o

custo de vida nos municípios
abrangidos pelo salário regional.

Jair destacou que o Sin-
dicato quer acabar com o salário
regional para os trabalhadores do
Vale do Ribeira, devido à ele-
vação do custo de vida e ao
desenvolvimento da região nos
últimos dez anos.

“Queremos o fim do salário
regional, pois a atual realidade da
região é outra. Temos o Com-
plexo Industrial de Registro, que
está em franco desenvolvi-

mento, a Vale, em Cajati, o
Boticário e a OHL (conces-
sionária da BR-116). Essas
empresas têm uma demanda
muito grande de mão de obra
qualificada e oferecm salários
atrativos”, justificou.

Na próxima reunião, agen-
dada para este mês, os re-
presentantes do Sintius e da
Sabesp estarão com os técnicos
da FIPE a fim de indicarem os
municípios que serão incluídos
no levantamento de dados.

Start Engenharia
Sindicato apura acidentes
de trabalho na categoria
O Sindicato está apurando

a ocorrência de vários aciden-
tes de trabalho nas redes de ener-
gia elétrica da nossa região. Ini-
cialmente, entramos em conta-
to com os gestores do contrato
junto à CPFL, cobrando um
acompanhamento desses fatos.

Estamos aguardando esse
retorno para tomarmos as provi-
dências, com o objetivo de me-
lhorar as condições de seguran-
ça e real prevenção de acidentes.

Em relação à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT)
2013, após diversas tentativas,
sem êxito, na realização de uma

rodada de negociação em agos-
to, o Sintius propõe uma nova
data na segunda quinzena deste
mês para conseguir uma melhor
proposta da empresa. Os traba-
lhadores serão informados pos-
teriormente sobre o andamen-
to deste processo.

Para recordar, a empresa
ofereceu reajuste salarial de 6%
retroativo a junho. O piso sala-
rial passaria a ser de R$ 924,61.
O vale-alimentação seria de R$
106,00. Já a PLR sugerida é de
R$ 500,00. A Start insiste em não
querer oferecer ticket-refeição
aos trabalhadores.

projeto de lei que incluía
CESP, CPFL e Eletro-
paulo no no Programa Es-
tadual de Estatização.
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CPFL Piratininga

Arquivo/ Myriam Veiga

Empresa vai desativar o CO da região.
Ideia encontra resistência da comunidade

Falecimentos
Walter Diegues - Aposentado/Sabesp

Falecido em 31/07/2013

Paula Marques Marrote - Aposentada/Sabesp
Falecida em 10/08/2013

Annete Chagas Teles - Pensionista/Sabesp
Falecida em 03/06/2013

Maria Aparecida Barriento Loureiro - Pensionista/Sabesp
Falecida em 09/08/2013

Odete Cabaral Pereira - Pensionista/Sabesp
Falecida em 26/08/2013

José Miguel - Aposentado/Sabesp
Falecido em 23/08/2013

Carlos Alberto Alves (Boca) - Aposentado/Sabesp
Falecido em 22/08/2013

Os diretores, conselheiros e
funcionários do Sintius ex-
ternam à familia e amigos o sen-
timento pelo falecimento de
Carlos Alberto Alves, o Boca.
Ele dedicou parte significativa
da vida à luta sindical e foi vice-
presidente do Sindicato nas ges-
tões de 1978-1981 e 1981-
1984. Além disso, participava
ativamente das atividades do
antigo Departamento de Apo-
sentados e Pensionistas.

Unidade ao fundo será leiloada este mês. Sintius cobra xplicações

Sintius quer explicações sobre
venda de tradicional unidade

A CPFL vai se desfazer
da tradicional unidade da Pra-
ça dos Andradas. O imóvel de
3,5 mil metros quadrados foi
colocado à leilão.O compra-
dor da construção histórica
do Centro de Santos será co-
nhecido no próximo dia 14, às
11 horas.

A previsão é que o pré-

dio seja desocupado até de-
zembro deste ano. A sede da
concessionária deverá ser
transferida para um imóvel lo-
calizado na Avenida Conse-
lheiro Nébias.

O esclarecimento sobre a
venda do prédio foi um dos
questionamentos do Sintius
ao novo presidente da CPFL

Piratininga, Luiz Henrique
Ferreira Pinto, que iria se reu-
nir com o líder do Sindicato,
Marquito Duarte, no final do
mês passado.

A nossa entidade cobrou da
direção da empresa uma posição
sobre o planejamento estratégi-
co a curto e médio prazo para a
Baixada Santista. Outros assun-
tos, como o Benefício Suplemen-
tar Proporcional Saldado, serão
discutidos em nova reunião ain-
da com data a ser definida.

A CPFL Piratininga vai
desativar o Centro de Operações
da Baixada Santista. O serviço
seria transferido definitivamen-
te para Sorocaba a partir do dia
3 deste mês. Ao lamentarmos
publicamente essa decisão da
empresa na semana passada, a
imprensa e parlamentares da re-
gião, como a deputada estadual
Telma de Souza (PT), cobraram
explicações da concessionária.

Em janeiro do ano passa-
do, veio à tona a notícia que a
CPFL queria fechar o CO. Na-
quele período, houve uma gran-
de mobilização na Câmara Mu-
nicipal de Santos e até mesmo
do Conselho Metropolitano de
Desenvolvimento da Baixada
Santista (Condesb) para impe-
dir essa medida.

Em uma reunião, os nove
prefeitos da Baixada decidiram
se unir e travaram uma ação
conjunta para garantir a perma-
nência do CO na região.

Foi uma luta de sucesso.
Em uma reunião realizada na

Prefeitura de Santos com a
CPFL Piratininga no dia 7 de
março de 2012, o então presi-
dente da empresa, Hélio Viana,
garantiu não só a permanência
do CO em Santos, bem como
decidiu fazer um estudo para
implantação de novos projetos,
com a finalidade de contribuir
para o crescimento da Cidade.

Diante da atual situação
constrangedora perante a co-
munidade, a CPFL decidiu co-
locar esta semana dois técni-
cos para trabalhar no CO de
Santos das 12 às 18 horas.

O diretor de Operações da
empresa, Marco Antônio Vi-
llela, afirmou ao Sintius que a
mudança do CO de Santos para
Sorocaba já está definida e que
o CO na região seguirá operan-
do termporariamente.

Luta antiga
O presidente Marquito

Duarte afirma que o Sintius e
os trabalhadores sempre trava-
ram uma longa batalha para

manter em funcionamento o
CO. Não foram poucas as lutas
e a busca de apoios pela perma-
nência do setor.

Desde fevereiro de 2002, a
concessionária vem tentando
desativar o CO da Baixada, que
fica instalado na unidade da
CPFL localizada na Praça dos
Andradas, em Santos.

O Sindicato é contrário ao
encerramento das atividades
desse setor. Além de fechar pos-
tos de trabalho, essa medida pro-
vocará uma queda na qualida-
de da prestação de um serviço
essencial para a comunidade.

“Apesar da tecnologia para
o controle e tomada de decisões
à distância, todo o sistema cor-
re o risco de falhas. Assim, o fe-
chamento do CO pode trazer
impactos negativos na questão
de segurança. Sem dúvidas, a
população perderá um serviço
de excelência executado por tra-
balhadores experientes e com
grande conhecimento das nos-
sas cidades”, afirmou.

O Sintius está com inscrições abertas para o cur-
so gratuito de Revestimento Cerâmico, em parce-
ria com o Senai Santos. Os interessados podem
se inscrever até o próximo dia 18, na secretaria da
nossa sede.
A pessoa deve estar munida com os seguintes do-
cumentos: RG, comprovante de residência e CPF.

Inscrições para o curso de
Revestimento Cerâmico

Os trabalhadores da Cteep recebe-
ram na folha de agosto os valores retroa-
tivos referentes à remuneração e aos be-
nefícios relacionados à data-base, em ju-
nho. O adiantamento da PLR deste ano
(R$ 2 mil) será pago este mês. O restante
estará vinculado ao cumprimento de me-
tas sobre a ENES e novos empreendi-
mentos.

Em relação à Water Port, a Diretoria
realizará reuniões setoriais para acompanhar
o que está previsto no ACT.

Curtas da Cteep e da Water Port
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Organização sindical

Eleições definem delegados para
o 8º Congresso dos Urbanitários

Local
Central

Torre

Divisional Santos - Perdas

Saboó

Bertioga

Mongaguá

São Vicente

Jacupiranga e Cajati

Delegados
Cláudio Martins de Amorim / Sonia Maria Gomes Damasceno

Marcelo dos Anjos Pereira

Fábio Melo da Silva

Fábio Prudêncio Mota/  Paulo Victor Gomes dos Santos

Núbia Leandra dos Santos / Roger Gonçalves Ranzani

Felipe Domingues Almeida / Odair Correa Leite

Ailson Pedro de Melo/ Beatriz Salvador Dias /Gustavo Silva Viveiros

Yurgis Kayris

Nomes eleitos pela caNomes eleitos pela caNomes eleitos pela caNomes eleitos pela caNomes eleitos pela catetetetetegggggoriaoriaoriaoriaoriaA Diretoria do Sintius
promoveu nos dias 27 e 28 de
agosto as eleições nos locais
de trabalho para definir os de-
legados que participarão do
8º Congresso dos Urbani-
tários.Esse importante even-
to será realizado na colônia
de férias ministro João Cleó-
fas, em Caraguatatuba, nos
dias 3, 4 e 5 de outubro.

Haveria disputa em nove
unidades na Sabesp, mas hou-
ve o consenso entre os con-
correntes na Divisional San-
tos. Confira os resultados dos
delegados escolhidos pela ca-
tegoria nas demais localidades

no quadro ao lado.
Durante o Congresso, os

delegados terão a oportunida-
de de aprofundar as discus-
sões de questões fundamen-
tais da categoria.

Além disso, será feita
uma análise de conjuntura do
cenário econômico, político-
eleitoral e outros temas perti-
nentes aos urbanitários.

A categoria também de-
baterá formas de conscien-
tizar, mobilizar e organizar
melhor a luta sindical por
meio da construção de um
plano de ação para os próxi-
mos anos.

Coral A Vós dos Urbanitários completa 15 anos
A tarde do dia 3 deste mês

foi muito especial para os inte-
grantes do Coral A Vós dos
Urbanitários, devido aos 15 anos
de atividades. O Jubileu de Cris-
tal foi comemorado pelas se-
nhoras e senhores que alegram
seus dias fazendo o que mais
gostam: cantar.

Esse importante momento
foi celebrado na nossa sede com
uma grande festa. Uma das can-
toras, Maria Cristina Pereira,
montou uma apresentação em
slides relembrando toda a traje-

tória do coral, desde seu início,
ainda no SESC e chegando ao
Sintius.Ao final, a maestrina
Sandra Diogo Moço foi home-
nageada recebendo uma lem-
brança das mãos de uma das
integrantes do coral.

“Sempre me emociono
com eles. Costumo dizer que
somos uma grande família, al-
mas que se encontraram e se
entrelaçam numa mesma sin-
tonia”, declarou.

Recentemente, o coral par-
ticipou de um recital em

Caxambu (MG), onde se apre-
sentaram no Centro de Conven-
ções do Hotel Glória. Além dis-

so, cantaram durante a novena
em homenagem à padroeira da
Cidade, na Igreja Nossa Senho-

ra dos Remédios, e ainda mos-
traram seus talentos no Parque
das Águas, também em Minas.

O Sindicato, por meio
do escritório Fabiano Advo-
cacia, está propondo ação
judicial plúrima (grupos)
contra a Sabesp.

O objetivo é conquis-
tar a integralidade da com-
plementação de aposenta-
doria para que a empresa
pague, ao aposentado, como
se ainda estive na ativa, com
pagamento dos valores re-
troativos devidos.

claração, cópia do RG e
CPF, Carteira de Trabalho
Profissional (cópia das pá-
ginas de foto, qualificação e
contrato de trabalho), carta
de concessão de aposenta-
doria do INSS e o último
holerite.

Mais informações po-
dem ser obtidas com o De-
partamento Jurídico. O te-
lefone para contato do Sin-
tius é 3226-3200.

Myriam Veiga

Atenção: ação judicial voltada
 aos complementados da Sabesp

A mencionada ação po-
derá ser proposta apenas por
aposentados e pensionistas
complementados (G-Zero).

Os interessados devem
procurar o Departamento Ju-
rídico do Sintius até o dia 2
de outubro, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 horas às 11h30
e das 13 horas às 16h30.

Além disso, o associado
precisa trazer os seguintes
documentos: procuração/de-

O Sintius fez um convênio com o Centro de
Treinamento Tecnológico Supnet, em São
Vicente. Os associados terão a oportunidade
de fazer cursos de 80 horas nessa instituição
com 15 anos de atuação no mercado. O valor
dos investimentos de cada curso poderá ser
parcelado.
Para ter acesso ao desconto previsto nessa
parceria, os nossos associados devem apre-
sentar a carteirinha do Sindicato.
 A Supnet fica na Rua João Ramalho, 803, 7º
andar, salas 72/73 - Edifício São Vicente Cen-
tral Offices (ao lado do Torre Grill).

Novo convênio: Supnet


