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Sindicato começa a negociação do
novo ACT com a direção da Sabesp

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

Myriam Veiga

A manifestação realizada no dia 30, em Registro, teve adesão total dos trabalhadores da Sabesp

Trabalhadores do Vale do Ribeira
protestam pelo fim do salário regional

As negociações para o
novo ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho) da Sabesp tiveram
início na primeira segunda-feira
deste mês, no último dia 6. O
Sindicato dos Urbanitários e
outras entidades de traba-
lhadores estiveram reunidos
com a direção da empresa com
o objetivo de definir o ca-
lendário das reuniões para
debater o tema.

No próximo dia 14, es-
taremos fazendo uma assem-
bleia para definir as estratégias
de luta dessa reta final da
campanha salarial deste ano. As
rodadas de negociações a-
contecerão nos dias 10, 14 e 17
deste mês, na capital paulista.

Durante o encontro, o
presidente do Sintius, Marquito
Duarte, salientou que uma das
principais reivindicações é o
aprimoramento do PCS (Plano
de Cargos e Salários).

Além disso, foi desta-
cada a necessidade da re-
tomada do ATS (Adicional
por Tempo de Serviço) e o
pagamento de uma PLR (Par-
ticipação de Lucros e Resul-
tados) justa.

O nosso sindicato de-
fende ainda o fim do salário
regional, manutenção do
índice de garantia de emprego,
uma solução para o plano de
benefícios da Sabesprev, as-
sim como o aumento real e dos
valores da cesta básica e vale-
refeição.

Presente no encontro, o
diretor de Gestão Corpo-
rativa da companhia de sa-
neamento, Manuelito Pereira
Magalhães Júnior, destacou
que irá avaliar as reivin-
dicações apresentadas pela
nossa entidade e vai en-
caminhar o quanto antes uma
resposta aos trabalhadores.

Os cerca de 300 fun-
cionários da Sabesp do Vale
do Ribeira participaram, no
último dia 30, de uma grande
mobilização na região. A
intenção desse movimento foi
reivindicar a volta do ATS e
o fim do salário regional.

A manifestação teve a-
desão de 100% dos funcio-
nários e ampla cobertura dos
meios de comunicação da região.

A Sabesp há dez anos
adota uma política de Re-
cursos Humanos que regio-
naliza os salários, ou seja, os
trabalhadores do interior
recebem 20% menos que os
trabalhadores lotados nas
regiões metropolitanas de São

Paulo, Baixada Santista e Vale
do Paraíba.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, encaminhou
para a direção da empresa um
abaixo-assinado contendo mais
de 250 assinaturas dos empre-
gados da empresa, solicitando o
fim do salário regional.

Em paralelo à mobili-
zação e à união dos tra-
balhadores da Sabesp para a
conquista de um bom Acordo
Coletivo neste ano, a diretoria
está empenhada em agir po-
liticamente para destacar aos
representantes do Governo
do Estado e lideranças na
Assembleia a necessidade de
valorizar a categoria.

Articulação política
No último dia 2, o pre-

sidente Marquito Duarte,
acompanhado dos secretários
de Comunicação e do Vale do
Ribeira, Jorge Arrivabene e
Jair Álvaro da Silva, res-
pectivamente, esteve reunido
com o presidente da As-
sembleia Legislativa, Samuel
Moreira (PSDB).

O parlamentar recebeu
um ofício com as reivin-
dicações e se comprometeu a
dar encaminhamento aos
pedidos. O Sindicato con-
tinuará procurando inter-
locutores no Governo e na
empresa para levar a ne-
gociação a bom termo.

A primeira reunião de negociação ocorreu no último dia 6

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA     SABESPSABESPSABESPSABESPSABESP
para definição do calendário de lutas e

deliberação de indicativo de greve
Dia 14, às 17h30, na sede do
 Sindicato, em Santos, e na

Associação Sabesp, de Registro
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Em busca da livre negociação
da PLR na Sabesp e Cetesb

Memória sindical

Arquivo

O boletim de agosto de 1995
trazia como principal notícia
a proposta do Estado para a
reestruturação do setor elétri-

O Sintius está empenhado
na luta pela alteração do de-
creto estadual 56.877/11 e da
Resolução 67/2011, que re-
ferem-se à implementação de
programas de PLR no quesito
das empresas estatais, como a
Sabesp e a Cetesb. Na avaliação
do Sindicato, é preciso ter uma
maior flexibilidade nas ne-
gociações da PLR.

Para tentar rever as me-
didas tomadas em 2011, o
Sindicato esteve reunido com o
presidente da Assembleia Le-
gislativa, Samuel Moreira
(PSDB), no início deste mês.
Em abril, o tema foi debatido
com o secretário de Estado de
Emprego e Relações de Tra-
balho, Carlos Ortiz.

“Propomos também a su-
pressão do artigo terceiro do
decreto, que determina o mon-
tante máximo em até uma folha
de pagamento”, afirmou o
presidente Marquito Duarte.

Outra alteração sugerida
pela nossa entidade foi sobre
o peso dos percentuais atri-
buídos aos indicadores e metas.

 Samuel Moreira (de gravata) recebeu a diretoria do Sintius

Ortiz ficou de estudar as reivindicações elaboradas pelo Sintius
“Queremos que as metas sejam
objeto de negociação, assim
como a forma de distribuição do
montante acordado. Dessa

forma, buscamos uma livre
negociação, com o objetivo
claro de chegar a um bom termo
no ACT”, destacou.

Anderson dos Santos Gordo - Ativa/Sabesp
Bruna de Sousa M. Galastri - Ativa/Sabesp

Carlos Roberto Soares da Silva - Aposentado/Sabesp
Henrique Weslley de Siqueira - Ativa/Sabesp

José Carlos Moyses - Aposentado/Sabesp
Ludovico Rodrigues Mota - Ativa/Sabesp

Marco Antônio Paz Colmenero - Aposentado/CPFL
Robson Sanches Teixeira - Ativa/CPFL

Rosemeire Pereira Soares - Ativa/Sabesp
Rosnei Teylor dos Passos - Ativa/Sabesp

Valdir Martins Torres - Ativa/Sabesp

co, que consistia na divisão de
companhias do setor  em 15
ou 18 empresas, com a fina-
lidade de privatizar o setor.

O diretor de base do Sintius em Eldorado, Antonio Neto
Mendes, foi empossado vereador, em 1º de maio. Ele as-
sumiu a vaga de Eduardo Fouquet, que elegeu-se prefeito
na nova eleição realizada nessa cidade do Vale do Ribeira.

Water Port
Funcionários avaliam
a realização de greve

Devido à intransigência
nas negociações do novo ACT
da Water Port, a diretoria do
Sindicato está propondo aos
trabalhadores a realização de
uma greve por tempo inde-
terminado. Essa medida po-
derá ser tomada, porque a
empresa, que tem como res-
ponsabilidade cuidar da par-

te de saneamento do
Porto de Santos em
parceria com a Co-
desp, alegou que as
negociações estão en-
cerradas.

União e disposi-
ção para lutar não po-
dem faltar para a ca-
tegoria sair vitoriosa.
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Dia do Trabalhador

Diretoria participa de ato
para celebrar o 1º de Maio

Myriam Veiga

Ato simbólico em Santos promoveu uma reflexão dos avanços
e desafios que os trabalhadores terão para os próximos anos

CPFL Piratininga

O protesto do Sindicato foi realizado no dia 18 de abril

Finanças
Contribuição
Assistencial/
Confederativa

é aprovada
Em assembleias realizadas

nos dia 25 e 29 de abril, a categoria
aprovou, por maioria absoluta de
votos, o percentual a ser des-
contado para a contribuição
assistencial/confederativa.

Para os associados do Sin-
tius, o percentual de desconto
será o mesmo que for con-
quistado no ACT/CCT deste
ano, calculado sobre a remu-
neração salarial, sendo que para
aposentados e pensionistas será
aplicado 50% desse percentual.

A contribuição para os
associados da ativa será dividida
em duas parcelas mensais. Para
os não associados, o desconto
será o dobro do percentual,
limitado a 12%, em parcela única.

O edital de convocação e a
assembleia extraordinária que
decidiu pela contribuição se-
guiram os ritos legais. Os nãos
associados, de acordo com o
documento publicado em 30 de
abril, tiveram dez dias, a partir
da data de publicação, para
apresentar sua oposição ao
desconto, mediante o
comparecimento à secretaria da
entidade, munidos de documen-
to de identificação e preen-
chimento de formulário próprio
do sindicato para esse fim.

Sabesprev

Lideranças das centrais
sindicais UGT, Força Sindical,
Nova Central e CTB da Bai-
xada Santista promoveram, no
dia 1º de maio, um ato con-
junto para celebrar o Dia do
Trabalhador.

Durante o evento, rea-
lizado em frente à Estação da
Cidadania, em Santos, foram
citadas algumas reivindicações
da classe trabalhadora, como a
redução da jornada de trabalho
de 44 para 40 horas semanais,
o fim do fator previdenciário e
uma política de valorização dos
aposentados.

A iniciativa contou com
a  participação de vários sin-
dicatos e entidades da socie-
dade civil organizada, como o
Núcleo de Mulheres da Zona
Noroeste e o Movimento Mães
de Maio, além de lideranças do
movimento negro e de partidos.

O presidente do Sintius e
coordenador regional da UGT,
Marquito Duarte, afirmou que
o 1º de Maio é um dia de
reflexão e de pensar em ações
futuras. Além disso, destacou
os 70 anos da CLT e o re-
conhecimento dos direitos das
empregadas domésticas.

A presidente da Sabesprev,
Liége Oliveira Ayub, acom-
panhada da diretora de Saúde
Vilma de Seixas Martins, do
Gerente de Saúde, Antonio
Klaus Mesojedovas, e do ou-
vidor Robson Ramos Branco,
esteve em 24 de abril, em Santos,
onde se reuniu com represen-
tantes do Sintius e empregados
da Sabesp para apresentar os
encaminhamentos feitos após
reunião feita na Capital, com as
entidades no dia 15.

 Na ocasião, o Sintius pediu
uma solução urgente para as
queixas de suspensão, descre-
denciamento e falta de paga-
mento a credenciados da rede.

 Na reunião, Vilma a-
presentou números que indicam
que os problemas estão sendo
resolvidos e relatou que o
atendimento foi normalizado
em 46 credenciados dos 50 que
se encontravam suspensos.

Ela salientou que a falta de
pagamento a alguns credencia-
dos foi motivada por problemas
resultantes da substituição da
empresa anteriormente contra-
tada para administrar os planos.

Também informou que a
partir de maio o plano pagará R$
80,00 por consulta ao médico
credenciado, valor considerado
acima da maioria dos planos de
saúde no país.

Debate sobre plano de saúde
Start
Empresa não

negocia termo
aditivo da PLR

Mais uma vez, a Start deixa
de negociar o Termo Aditivo da
PLR. No ano passado, a empresa
efetuou o pagamento com teto
de R$ 500,00, referindo-se
unilateralmente ao valor da PLR.
Na ocasião, o Sintius contestou
a iniciativa, com mediação
inclusive da GRTE.

Neste ano, ignorando a
necessidade e a ilegalidade na
falta da negociação, o fato se
repete causando grande insatis-
fação dos trabalhadores. O
Sintius já está tomando as
providências para a regularização
dessa situação.

PCS sai até o final deste mês
O Sindicato promoveu

manifestação na porta da
Agência Praça dos Andradas
e na EA Santos, em 18 de
abril, para protestar pela não
implantação do PCS previsto
para até 31 de março, con-
forme estabelecido no ACT
2012/2013.

Diante disso, o Depar-
tamento Jurídico solicitou à

Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego (GRTE) o
agendamento de uma mesa-
redonda com a direção da
empresa.

Durante a reunião na
GRTE, a CPFL Piratininga se
comprometeu a implantar o
Plano de Cargos e Salários até
o final de maio, ainda na
vigência do atual ACT.

O presidente Marquito
Duarte e o secretário de
Formação e Políticas Sindi-
cais, Tanivaldo Monteiro
Dantas, tiveram audiência
com o presidente do TST
(Tribunal Superior do Tra-
balho), Carlos Alberto Reis
de Paula.

O objetivo foi levar a
preocupação e expectativa da
categoria com relação aos ACTs.
“Saímos da audiência com o
sentimento otimista em relação
a linha democrática e pro-
gressista por parte do ministro”,
disse Marquito.

Articulação
Sintius tem

audiência com
presidente do TST

Ocorreu nos dias 25 e 26
de abril a segunda e última
etapa do curso de Formação
Sindical promovido pela Se-
cretaria de Formação e Po-
líticas Sindicais do Sintius,
em parceria com o Centro de
Estudos Sindicais (CES).

Durante o encontro, re-
presentantes sindicais e di-
retores tiveram a oportu-
nidade de aprender um pou-
co mais sobre alguns temas,
como Direito do Trabalho,
Gestão Sindical Classista,
Negociação Coletiva e Co-
municação Sindical.

Formação
Sindicalistas
aprimoram os

conhecimentos



Sindicato realiza a 3ª edição do
Encontro das CIPAs Urbanitárias
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Segurança e Inovação

Myriam Veiga

As informações citadas no evento ajudarão a fortalecer o trabalho dos cipeiros da nossa categoria

O Sindicato dos Urba-
nitários realizou, no dia 7 de
maio, o 3º Encontro de CIPAs
Urbanitárias, na nossa sede. O
lema do evento foi Inovação e
Saúde. Com essa iniciativa,
buscou-se estimular o debate e
a conscientização dos cipeiros
sobre a relação do ambiente de
trabalho e as doenças ocu-
pacionais geradas, enfatizando
as mudanças nos serviços e
tecnologias.

Durante os trabalhos, os
participantes tiveram acesso a
propostas interessantes para
serem inseridas no ambiente de
trabalho por meio de novos
serviços e tecnologias, que
exigem uma postura pró-ativa
dos integrantes das CIPAs.

A saúde ocupacional tam-
bém teve um destaque especial,
devido à necessidade de a-
profundar o conhecimento
sobre os direitos e os deveres
assegurados pelas legislações
pertinentes. Afinal, acidentes e
doenças decorrentes da ativi-
dade laboral apresentam fatores
negativos para a empresa e ao
funcionário.

Aberto à comunidade, a
nossa iniciativa contou com a

presença de diretores e fun-
cionários da nossa base, assim
como estudantes de cursos
técnicos das escolas Directus e
Eacon.

A diretora do Conselho
Regional de Farmácia e inte-
grante da empresa Multipa-
lestras, Roseli Simões Barreto,
foi a primeira palestrante do dia
ao abordar a saúde no ambiente
de trabalho e propostas de
Abordagens nas SIPATs.

Além disso, o representante
regional do Sindicato dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho,
Paulo Sérgio Novaes, destacou
a importância da realização dos
DDIs (Diálogos Diários In-
formais), assim como a neces-
sidade de as empresas ofe-
recerem ginástica laboral para os
funcionários.

A responsável pelo Centro
de Referência em Saúde do
Trabalhador, Ana Paula Vi-
veiros, explanou sobre doenças
relacionadas às atividades la-
borais. Ela destacou que o
surgimento de doenças está
diretamente relacionado ao
ambiente de trabalho e situações
vivenciadas pela pessoa.

Para finalizar o evento, a
gerente executiva do INSS da
Baixada Santista e Vale do
Ribeira, Ivete Rocha Bitten-
court explicou todo o trabalho
desenvolvido pelo órgão re-
lacionado ao Fator Aciden-
tário de Prevenção, trazendo
para o debate estudos de
benefícios, perícias médicas e
estatísticas de acidentes de
trabalho na região.

Organização e apoios
O encontro  foi organizado

pelos secretários de Organi-
zação, Nelson Dias, e de Assun-
tos Previdenciários/Assistencial
e de Saúde e Segurança do
Trabalhador, Carlos Alberto
Oliveira Cardoso, o Platini. O
representante sindical da Cteep,
Márcio Roberto da Costa, tam-
bém fez parte dessa comissão e
foi o mediador do evento.

Vale destacar que a ini-
ciativa contou com o apoio da
Anamatra (Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do
Trabalho), que enviou a Cartilha
do Trabalho Seguro e Saudável
para ser distribuída aos par-
ticipantes. A Editora SESI-SP
também mandou ao Sintius
alguns exemplares do livro
Manual de Segurança e Saúde
do Trabalho.

Divisional Santos é o grande campeão
da 4ª edição do Torneio Society do Sintius

A equipe do Divisional
Santos foi a grande campeã
do 4º Torneio Society do
Sintius. Na final, o time
derrotou o Tabajara-Start
por 9 a 6.

O terceiro lugar do cam-
peonato, iniciado em abril,
ficou com o Siri com Câim-
bra, que venceu por WO o
Ságua – Guarujá.

A competição foi or-
ganizada pela Secretaria So-
ciocultural do Sintius, cujo
responsável é o diretor José
Ricardo Augusto.

Prevent Senior
compra carência do
plano Sabesprev

A Prevent Senior chega
com uma novidade àqueles que
desejam mudar de plano de saú-
de. A empresa está comprando
a carência do plano Sabesprev,
conforme a  consultora de ven-
das Jupira Leopoldo.

Outra novidade é a inau-
guração do Núcleo de Diagnós-
tico, na Avenida Ana Costa, ain-
da este mês, e também o anda-
mento das futuras instalações
do hospital da rede, em Santos.

Os interessados em aderir
ao plano podem conversar com
Jupira às terças e quintas-feiras,
das 9 às 18 horas, na nossa sede.


