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Negociação retomada na Cerb.
Depois de reunião com governador, agora
é com presidente da empresa
O Sindicato manteve uma longa reunião com o governador Rui
Costa na última terça (22) e, como desdobramento dela, nesta segunda
(28) irá se reunir com o presidente da Cerb, Marcus Bulhões, marcando a retomada das negociações visando o fechamento do acordo coletivo. A expectativa é de que o presidente detalhe mais a proposta feita
por Rui Costa, que foi acrescida de dois pontos polêmicos: a migração
para o Planserv e o Prêmio Aposentadoria.Ao governador, o Sindicato
fez reivindicações. PÁGINA 2
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Negociação para o acordo na Cerb continua. Governador
mantém proposta e Sindicato faz reivindicações
JÚLIA GUEDES

Dentro da estratégia de encontrar
uma saída para o conflito, o Sindicato participou de uma demorada reunião com o governador Rui Costa, na última terça (22), e
nesta segunda (28) terá um encontro com
o presidente da Cerb, Marcus Bulhões, na
busca pelo acordo coletivo de trabalho
deste ano.A expectativa é de que a empresa apresente mais detalhes da proposta de
acordo no encontro desta segunda.
O governador manteve a proposta anteriormente feita para o acordo coletivo,
acrescida de dois pontos polêmicos, mas já
conhecidos por todos (as): a migração para
o Planserv e mudanças no Prêmio Aposentadoria. O Sindicato pediu 15 dias para discutir
a questão com a categoria para, então, voltar
a negociar e dar uma decisão, mas também
reivindicou que a categoria tenha ingresso
no plano habitacional dos servidores e que
possa eleger um (uma) representante para o
Conselho de Administração da empresa.
A proposta do governo para as cláusulas econômicas não mudou: 8,17% divididos
em duas parcelas, sendo 4,5% retroativos a
maio e 3,51% em novembro, sem retroatividade. O auxílio alimentação passa de R$
143,00 para R$ 150,00 e será incorporado
ao salário. Quanto às diárias, ficaria aguardando projeto que tramita na Assembleia
Legislativa do Estado, estabelecendo novos
valores para o serviço público em geral.
PLANSERV – Rui Costa disse que a migração para o Planserv deve ser imediata e
em caráter coletivo, mantendo a oferta de
R$ 314,00 incorporados ao salário de cada
empregado (a). Anunciou que em breve os
(as) trabalhadores (as) receberão uma carta
com diversas simulações explicativas sobre a
mudança para o Planserv e os benefícios que

essa migração trará. Também na carta deve
Caso haja acordo, este seria levado
tratar da questão dos (das) agregados (as).
para o dissídio coletivo que aguarda julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, eviPRÊMIO APOSENTADORIA – Depois de tando assim que a palavra final fique com a
longa exposição de motivos sobre as di- justiça. Vale salientar que, até o fechamento
ficuldades econômicas do estado, desta- desta edição, o TRT ainda não havia marcacando uma queda drástica de arrecadação, do julgamento do dissídio.
o governador afirmou que seu objetivo é
cortar gastos onde for possível e que, com
Embasa adia reunião
isso, pretende extinguir o Prêmio Aposentadoria. Todo o cenário econômico traça- sobre plano de cargos.
do por ele deixa antever uma campanha
Nesta quarta vai
salarial das mais difíceis no ano que vem,
o que mostra a necessidade da categoria,
discutir PPR
desde já, se manter alerta e mobilizada.
Das reuniões inicialmente previstas
para
esta quarta (30), visando discutir
O Sindicato fez a defesa dessa impormudanças
no plano de cargos e salários, o
tante conquista e, como alternativa, propôs a
manutenção da cláusula do benefício do Prê- PPRA e o Programa de Participação nos
mio Aposentadoria com uma regra de transi- Resultados (PPR), apenas essa última está
ção.A proposta é de que o (a) trabalhador (a) mantida para essa data.A empresa resolveu
já aposentado (a) e que já recebeu o prêmio adiar as outras duas para o próximo dia 7.
volte a receber o valor equivalente ao tempo
em que continuou trabalhando e, ao receber
essa parcela, possa ser desligado com direito
à multa de 40% do FGTS. Propôs, ainda, que
quem ainda não se aposentou possa ter direito ao prêmio até completar 69 anos de
idade. O governador disse que vai estudar a
proposta e depois iria dar uma resposta.

Investir na prevenção de acidentes
é importante, lembra Sindicato na Sipat
da Embasa
O Sindae interagiu com os (as) trabalhadores (as) participando de vários eventos
da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat), realizada pela Embasa na semana passada, em unidades da capital e interior.
Foi colocada a importância da prevenção
de acidentes e a necessidade da empresa
ampliar os investimentos na área de segurança no trabalho. Na última quarta (23), o
coordenador Danillo Assunção esteve em
Jequié e fez palestra sobre a visão sindical
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nessa área. Na última quinta (24) o advogado Eduardo Sampaio falou sobre assédio
moral no CAB. A Sipat deste ano abordou
diversos temas, como alcoolismo e outras
drogas, doenças sexualmente transmissíveis
etc. Cabe a empresa aproveitar o momento
sobre o assunto e o quanto antes construir
a sua Politica de Saúde e Segurança, uma vez
que possui um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com o Ministério Publico
do Trabalho e muito ainda precisa ser feito.

A reunião sobre o PPR-2015 será
feita diretamente com o presidente da
empresa, Rogério Cedraz, e o Sindicato tem várias reivindicações a apresentar. Nosso propósito é também de quem
os (as) trabalhadores (as) tenham clareza
das regras e das metas antecipadamente, para que possam acompanhar o andamento do programa.
Quanto à reunião sobre o plano de
cargos e salários, no dia 7, a empresa deve apresentar e discutir mudanças que
ela própria ficou de fazer. Vale salientar
que, em reunião anterior, o Sindicato fez
vários questionamentos e sugeriu modificações em relação às trilhas de carreira, extinção de cargos e tabela salarial.
No mesmo dia a Embasa deve apresentar o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), algo que já está atrasado. Essa apresentação, juntamente com a
do plano de cargos e salários, estará à cargo da Diretoria de Gestão Corporativa.

APOSENTADORIAS

Depois de veto ao fim do fator previdenciário, CUT luta
contra progressividade na fórmula 85/95
Um novo embate está previsto para outubro, quando a Câmara dos Deputados deve apreciar a Medida Provisória 676, que estabelece a fórmula 85/95 (idade mais tempo
de contribuição) para requisição de aposentadorias. A medida prevê progressividade de
pontos de 2017 a 2022 até alcançar a fórmula 90/100, em função do aumento da expectativa de vida de população no país.
Atualmente, quem deseja se aposentar
pode escolher entre a fórmula 85/95, defendida pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), e o fator previdenciário, criado
pelo ex-presidente FHC. Na semana passada, o Congresso manteve 26 de 32 vetos da
presidenta Dilma Rousseff, entre os quais
o que acabava com o fator previdenciário,
que reduz em até 40% o valor do benefício
de quem pede aposentadoria antes da idade mínima de 60 anos para a mulher e 65
anos para o homem, e também criava a fórmula 85/95 com progressividade.

O secretário-adjunto de organização
e política sindical da CUT,Valeir Ertle, afirma que a proposta da Central é pela fórmula 85/95 pura, sem progressividade, e
pelo fim do fator previdenciário. Ele lembra que a questão ainda será discutida em
profundidade, na busca de uma solução
definitiva, no Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de
Previdência Social, criado em maio deste
ano. “Ali vamos ver os números e a necessidade real de progressividade ou não”.
“O que nós estamos trabalhando é para derrubar a progressividade. E vários deputados fizeram emendas para aumentar
a progressividade, no lugar de 2022, como
estava sendo sugerido”, afirma Valeir, destacando que há uma infinidade de propostas
de emendas à MP, inclusive para estender
o prazo de progressividade. “Mas vamos
nos articular para que a fórmula 85/95 seja aprovada sem a progressividade”, afirma.

Agravamento da seca no Velho Chico
preocupa Comitês de Bacias
ACERVO SINDAE

Os dados referentes ao agravamento da
seca no Rio São Francisco se transformaram
no principal debate do III Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas de rios afluentes do São Francisco, realizado na semana
passada, em Brasília. Os participantes da reunião voltaram a cobrar dos governos federal
e estaduais medidas urgentes para reduzir o
impacto da seca e estudaram ações para a
elaboração do Pacto das Águas.
A Barragem de Três Marias, em Minas
Gerais, está com apenas 13% de sua capacidade e passou a soltar apenas 410 metros
cúbicos por segundo para a Barragem de
Sobradinho, na Bahia. A de Sobradinho, por
sua vez, voltou a ter sua capacidade reduzida, atingindo 9,4% nos últimos dias, estando
próxima de trabalhar com a água da chamada descarga de fundo.
De Sobradinho em direção à foz do

rio, as águas já recuaram para seu leito natural mais de 7 quilômetros, deixando várias cidades com dificuldade de captação
para consumo humano. Além do leito do
São Francisco estar assoreado, os de seus
afluentes estão secos e todos os dias aparecem várias ilhas de areia. Estudos meteorológicos indicam que se não chover grandes
volumes até novembro, o lago chegará ao
seu volume morto, ou seja 3,8% da sua cota
máxima de 34 bilhões de metros cúbicos,
afetando todos os estados do nordeste.
Ações de revitalização de fontes e nascentes, além da cobrança pelo uso da água,
também foram discutidas e voltarão a estar
na pauta dos próximos encontros. Da reunião em Brasília, participou o companheiro e diretor do Sindae, Francisco Ivan, que
também é presidente do Comitê de Bacia
do Entorno do Lago de Sobradinho.

"O que nós
estamos
trabalhando
é para derrubar
a progressividade.
E vários deputados
fizeram emendas
para aumentar
a progressividade,
no lugar de 2022,
como estava sendo
sugerido”, afirma.
Valeir Ertle

Secretário-adjunto de organização
e política sindical da CUT

Quinta tem
assembleia na DAC
sobre o extraturno
Operadores da DAC estão convocados para uma assembleia na próxima
quinta (dia 1º), a partir das 14 horas, em
Camaçari, para a discussão e votação da
proposta de acordo sobre o adicional
de extraturno feita pela empresa.A proposta é semelhante à que foi aprovada
recentemente pelos operadores da Cetrel S/A. Ela prevê 1,7 (antes era 1,5) da
remuneração para quitar o retroativo e
mantém em 18 minutos o tempo para a
passagem de turno. O edital está disponível no site do Sindicato.

“

Os poderosos
podem matar
uma, duas ou três
rosas, mas jamais
conseguirão deter
a primavera inteira.
Che Guevara

”
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Emasa: comissão é criada para discutir
promoções na carreira
Depois de novas cobranças feitas pelo
Sindicato, a Emasa aceitou formar uma comissão para a elaboração do documento
que irá nortear os critérios de promoção
na carreira e progressão salarial dos empregados (as), dentro do plano de cargos
e salários. Isso aconteceu em reunião realizada no último dia 10, quando cobramos
o cumprimento do acordo coletivo e o fim
do atraso no pagamento dos salários.
Segundo a direção da empresa, entre

os objetivos do plano estão a correção dos
diversos desvios de função existentes e o
estabelecimento de uma carreira para os
coordenadores de equipes de campo, que
hoje recebem uma gratificação específica.
A ideia seria criar uma função de coordenação de equipes com uma readequação
salarial. Uma nova reunião está marcada
para esta quinta (1º), data na qual a empresa se comprometeu a apresentar e implantar o plano de cargos e salários.

CUT realiza mais um curso de formação
para fortalecer rede de comunicação
Dentro do projeto de fortalecer sua
rede de comunicação, a CUT Nacional realizou na semana passada, em Cajamar - SP, o
quarto e último módulo do segundo Curso
de Formação de Formadores em Comunicação, envolvendo dirigentes sindicais, assessores, educadores e profissionais desse
setor nas entidades cutistas de 19 estados
do país que estiveram também na primeira
edição do encontro. Do curso participaram
dois dirigentes do Sindae, Edmilson Barbosa (diretor de Imprensa) e Nadilene Sales
(diretora de Políticas Sociais) e a assessora
da CUT Bahia Thais Tosta.
Durante a semana foram apresentados e discutidos vários projetos de comunicação. Também houve uma oficina sobre
redes sociais com foco nas ações de re-

de, além de visita à sede da TVT (TV dos
Trabalhadores), que fica em São Bernardo
do Campo. Os integrantes do curso foram
recebidos pelo presidente da CUT,Vagner
Freitas, e pela secretária de nacional de
Comunicação da CUT, Rosane Silva.
Rosane destacou que, além do caráter
formativo, o curso é fundamental para a articulação das várias instâncias da Central em
defesa de um modelo de comunicação mais
democrático e plural, e também para preparar o movimento sindical cutista para um
embate em defesa das conquistas da classe
trabalhadora. "Nesse cenário em que a democracia e os direitos estão em jogo, cursos
como esse ajudam a ampliar nossa voz e a
nos qualificar para a luta de massas que passa
pela batalha de ideias” afirmou ela.

Frente Popular é lançada na Bahia para
combater avanço conservador
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país, que visa desestabilizar o governo e
impor uma agenda conservadora ao conjunto da sociedade. A Frente Popular foi
lançada nacionalmente no último dia 5, em
Belo Horizonte, reunindo lideranças de
movimentos sociais e sindicais, partidos de
esquerda, intelectuais, religiosos e artistas,
entre outros.
RECICLÁVEL

EXPEDIENTE

Durante ato realizado na Reitoria da
Universidade Feral da Bahia, na última sexta (25), foi criada a Frente Brasil Popular,
núcleo estadual. Ela é fruto da articulação
de vários segmentos que lutam por mais
democracia, mais direitos para os (as) trabalhadores (as), pela soberania nacional e
contra a ofensiva de direita em curso no
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SIGA-NOS:

TOMENota
CONCURSO

A Embasa abriu concurso para contratar médicos (as) do trabalho (três vagas),
enfermeiros (as) do trabalho (duas vagas) e
técnicos (as) de segurança do trabalho (quatro vagas). As inscrições terminam na noite
desta terça (29) e devem ser feitas através
do site do organizador do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
(IBFC). A empresa está correndo, atrasada,
para cumprir uma das exigências do Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado
com o Ministério Público do Trabalho.

TRANSPARÊNCIA

A Embasa voltou a ganhar (é a quinta
vez) o Troféu Transparência, categoria empresa de capital fechado, concedido pela
Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade
(ANEFAC). O prêmio foi entregue na semana passada, em São Paulo, e se refere ao
balanço de 2014, da gestão anterior. Mesmo sendo parte importante para obtenção desse prêmio, a categoria, no entanto,
continua reclamando mais transparência
no trato com ela.

DESEMPREGO

A taxa de desemprego no país medida
pelo IBGE subiu 0,1% em agosto, na comparação com julho. Ela passou de 7,5% para 7,6%, ficando praticamente estável. Os
dados fazem parte da Pesquisa Mensal de
Emprego e se referem às regiões metropolitanas de Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
A quantidade de pessoas com carteira assinada se manteve estável e o rendimento
médio real (descontada a inflação) cresceu
0,5% em comparação a julho.

AFRONTA

Dentro do burburinho golpista para depor a presidente Dilma Rousseff, a
Câmara dos Deputados encontrou motivos para conceder ao governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, o Prêmio Lúcio
Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Uma tremenda ironia e afronta à
população paulista, que há tempos sofre
com uma crise de abastecimento de água
sem precedentes na história, fruto da má
gestão do governo, conforme atestam vários especialistas. O Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor informou que esse é um prêmio à leniência e omissão.
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