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Trabalhadores da
Sabesp no Vale
exigem fim do

salário regional

Em abril de2013, o Sintius fez  grande mobilização em Registro pedindo o fim do salário regional

Onésimo Camilo Teixeira

A empresa ainda não cumpriu o acordo
estabelecido no ano passado perante o
Tribunal Regional do Trabalho. O prazo  para
efetuar as mudanças termina no fim do mês.

O Sindicato dos Urba-
nitários terá uma reunião na
próxima terça-feira, dia 25,
com a direção da Sabesp para
discutir o fim do salário regi-
onal para os cerca de 300 tra-
balhadores da empresa no
Vale do Ribeira.

No mesmo dia, o Sintius
convocou assembleia para as
18 horas, na subsede de Re-
gistro, para deliberar uma gre-
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para discutir o salário

regional e deliberar greve
nas unidades da região

Dia 25 de fevereiro, às 18h,
na subsede de Registro

ve, por tempo indeterminado,
a partir de 10 de março. O
movimento paredista poderá
ocorrer, caso a nossa entida-
de não receba uma resposta
satisfatória da alta cúpula da
empresa.

Essa medida é necessária
porque a estatal ainda não deu
nenhuma sinalização que vai
acabar com o salário regional
até o final do mês, conforme

estabelecido em um acordo
no Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT) entre os sindica-
tos e a Sabesp, em junho do
ano passado.

No documento, ela se
compromete a realizar estu-
dos, visando "equalizar os
salários, com implantação em
fevereiro de 2014".

Após a realização de vá-
rias reuniões, a empresa deci-

diu contratar a Fipe (Funda-
ção Instituto de Pesquisas
Econômicas, órgão ligado à
USP) para a elaboração de um
estudo baseado no custo de
vida dos trabalhadores.

No Vale do Ribeira, Re-
gistro foi o município escolhi-
do para fazer esse levanta-
mento, que busca embasar a
companhia de saneamento na
política de equalizar as dife-

renças salariais. A direção da
Sabesp não chamou as enti-
dades de trabalhadores para
apresentar os resultados até o
momento.

Por esse motivo, é impor-
tante que os trabalhadores da
Sabesp no Vale do Ribeira
mantenham-se unidos e per-
severantes nessa luta. Partici-
pem da assembleia da próxi-
ma terça-feira!

Myriam Veiga/Arquivo
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Sintius busca apoio de vereadores
da região e Assembleia Legislativa

Fotos: Tanivaldo Dantas

Durante as reuniões setoriais no Vale, a Diretoria esteve reunida com os vereadores de Registro

União faz a força

Com o propósito de bus-
car apoio político à luta pelo
fim do salário regional, a Di-
retoria do Sintius aproveitou
a realização das setoriais no
Vale do Ribeira para se reunir
com os vereadores da Câma-
ra de Registro.

Na ocasião, por unanimi-
dade, os parlamentares se
comprometeram a cobrar da
direção da Sabesp e do presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa, o deputado estadu-
al Samuel Moreira (PSDB),
um posicionamento para o
imediato cumprimento do
compromisso assumido em
junho do ano passado.

O mesmo ocorrerá em
Eldorado, onde o diretor de
base do Sintius Toninho Men-
des é um dos parlamentares.

Por conta da mobilização
da Diretoria do Sindicato, a
expectativa é que vereadores
de outras cidades da região
cobrem das autoridades o fim
do salário regional.

Na avaliação do Sindica-
to, a extinção dessa medida é
necessária em razão da eleva-
ção do custo de vida na re-
gião e da instalação de gran-
des empresas e redes de lojas
que decidiram investir nas ci-
dades do Vale do Ribeira nos
últimos anos.

Reunião setorial com os trabalhadores da ETA-manutenção

Em Jacupiranga,  foi destacada a união para alcançar um bom ACTParticipação intensa dos trabalhadores de Pedro de Toledo e  Itariri

Na cidade de Iguape,  a categoria tirou dúvidas com a Diretoria

Trabalhadores
do Vale estão
mobilizados

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, retornou a
Santos bastante satisfeito
com as reuniões setoriais com
os trabalhadores do Vale do
Ribeira nos dias 12, 13 e 14
deste mês.

 “A categoria tem se mos-
trado unida e com disposição
para lutar em prol dos seus
direitos e isso é muito positi-
vo neste início da Campanha
Salarial”, finaliza.

Por esse motivo, ele des-
taca que é fundamental a
mobilização dos companhei-
ros para dar um basta no sa-
lário regional.
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Categoria quer mudanças no Plano de Cargos e Salários

Balanço negativo

Cetesb

Na primeira quinzena de
fevereiro, a Diretoria do
Sintius realizou reunião se-
torial com os trabalhadores da
Cetesb, na agência ambiental
de Registro. Já os encontros
com os funcionários de San-
tos e Cubatão ocorreram na
primeira semana deste mês.

No Vale do Ribeira, o
presidente Marquito Duarte,
relembrou algumas lutas im-

portantes em prol da catego-
ria, como a vitória na ação
judicial para a correção de
26,05% no pagamento da
URP (Unidade de Referência
de Preço) e a greve de ocupa-
ção em Santos para manuten-
ção de empregos, em 2008.

Marquito abordou ainda
outros assuntos, como o al-
cance das metas do PPR (Pro-
grama de Participação nos Re-
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para deliberação da
pauta de reivindicações
Dia 13 de março,

às 18 horas, na sede

sultados), cujo o principal ob-
jetivo é a diminuição da ver-
ba de aporte do Governo do
Estado.

Também foram discutidas
mudanças no Plano de Cargos
e Salários, a supressão da cláu-

sula 17, que amarra a movimen-
tação do plano ao orçamento, a
manutenção do pagamento de
periculosidade nos moldes atu-
ais e a volta do pagamento do
reembolso refeição.

Outro item que foi mui-

to abordado durante as reu-
niões setoriais foi o plebisci-
to sobre o plano de saúde, que
ocorrerá nos dias 11 e 12 de
março.

A votação ocorrerá nas
próprias agências ambientais.

Comissões criadas após o ACT
geram melhorias tímidas à categoria

Após a assinatura do
ACT (Acordo Coletivo de Tra-
balho) 2013/2014, ficou de-
finido entre os sindicatos e a
Sabesp que seriam criadas
comissões paritárias para a-
companhamento de alguns
assuntos. A iniciativa é inte-
ressante, mas os resultados
foram muito tímidos.

Uma delas está relaciona-
da ao salário regional (ver
mais detalhes na primeira pá-
gina). Outra que pretendia
discutir o auxílio-creche não
trouxe nenhum avanço.

O grupo que tratava dos
adicionais de insalubridade e
periculosidade ainda não
apresentou resultados práti-
cos. Até o momento, a Sabesp
encomendou um estudo para
a implementação das mudan-
ças, mas ainda não mostrou
as conclusões deste trabalho.

Durante os encontros da

comissão do plano de saúde
ao longo do segundo semes-
tre do ano passado, foi deli-
berada a contratação de uma
avaliação para discutir mu-
danças nos convênios ofere-
cidos aos trabalhadores da
ativa, aposentados e pensio-
nistas. Contudo, os resultados
ainda não vieram à tona.

PCS e PLR
Em relação ao PCS (Pla-

no de Cargos e Salários) da
Sabesp, ao longo do ano pas-
sado oferecemos várias con-
tribuições para melhorar a
avaliação de competência e
desempenho, assim como tor-
nar a distribuição de referên-
cias mais flexível.

A maioria das nossas pro-
postas foi ignorada. O único
avanço nessa área foi a ele-
vação da pontuação por tem-
po de serviço.

A PLR (Participação so-
bre Lucros e Resultados) de
2013 nos traz preocupação.
Afinal, a meta do programa
Se Liga na Rede foi imposta

pelo Governo do Estado e
esse serviço só teve início na
Baixada Santista em meados
do segundo semestre.

Já o elevado índice de sa-
tisfação do cliente é difícil de
ser obtido, devido ao trabalho
de má qualidade prestado
pelas empreiteiras contratadas
pela Sabesp.

Fotos: Tanivaldo Dantas

Durante as reuniões, Marquito tem apresentado um balanço dos trabalhos das comissões criadas após a assinatura do ACT da Sabesp

Na agência ambiental de Registro, o presidente relembrou algumas ações vitoriosas da categoria
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Setoriais na Baixada Santista

Trabalhadores mostram força para
conseguir avanços no próximo ACT

Myriam Veiga

A última reunião setorial nas unidades da Sabesp na Baixada Santista ocorreu no Escritório Central
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para deliberação da
pauta de reivindicações
Dia 13 de março,

às 18 horas, na sede
e subsede de Registro

Presidente Marquito conversa com os trabalhadores da Sabesp em São Vicente No Saboó, a Diretoria do Sintius buscou ouvir as preocupações da categoria

Secretário de Comunicação, Jorge Arrivabene, em Itanhaém

Desde o final de janeiro,
a Diretoria do Sintius está re-
alizando reuniões setoriais
nas unidades de trabalho para
ouvir os trabalhadores a fim
de elaborar as pautas de rei-
vindicações a serem encami-
nhadas às empresas.

Assim como ocorreu no
Vale do Ribeira, os compa-
nheiros da Sabesp na Baixa-
da Santista participaram ati-
vamente desses eventos ao
apresentarem vários questio-
namentos, dúvidas e suges-
tões a serem incluídas no pró-
ximo ACT (Acordo Coletivo
de Trabalho).

O presidente do Sindica-
to, Marquito Duarte, costuma
fazer uma alusão ao futebol
ao definir que as reuniões
setoriais são uma espécie de

pré-temporada para as negoci-
ações salariais.

Nessas oportunidades,

Marquito e demais diretores
procuram levantar alguns
pontos importantes ligados
direta ou indiretamente à
campanha salarial, como os
cenários econômico, político,
corporativo e judiciário.

Em relação à Sabesp, o
presidente do Sindicato apre-
sentou a análise dos princi-
pais indicadores da empresa,
fazendo comparações dos
primeiros nove meses de
2012 com o mesmo período
do ano passado.

Marquito afirmou que a
empresa vem conseguindo

superar a performance posi-
tiva do ano passado.

Pauta
A Diretoria do Sintius re-

força a importância de os tra-
balhadores da Sabesp compa-
recerem em bom número à
assembleia para tratar da
aprovação da pauta de reivin-
dicações, que ocorrerá no pró-
ximo dia 13, às 18 horas, na
sede, em Santos, e na subsede
de Registro.

Em abril, a Diretoria do
Sintius realizará um seminá-
rio interno para debater as
questões relacionadas ao se-
tor de saneamento e meio am-
biente, assim como definirá os
encaminhamentos das nego-
ciações com Sabesp e Cetesb
sobre o novo ACT .

Participe. Lembre-se: jun-
tos somos mais fortes!

Fotos: Myriam Veiga

João Coutinho


