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Previsão orçamentária para 2012 é aprovada em assembleia
Os trabalhadores aprova-

ram, por unanimidade, a pre-
visão orçamentária do Sintius
para o próximo ano em assem-
bleia realizada na nossa sede,
no dia 30 de novembro.

Estima-se que a projeção
de despesas para 2012 fique
em cerca de R$ 1,5 milhão, de
acordo com cálculos da Se-
cretaria de Finanças.

Conforme a contadora
Maria Cristina, esta é a pri-

Durante a assembleia,
Marquito explicou à catego-
ria que há dez anos, quando
assumiu o Sintius, a situação
financeira da entidade era
muito delicada.

Para o próximo ano, estão
previstas algumas ações, como:
aquisição de novos veículos ou
troca dos atuais automóveis,
pequenas obras e reformas na
nossa sede e compra de novos
equipamentos de informática.O equilíbrio das contas do Sintius é uma das metas da Diretoria

Finanças

meira vez desde 2001 que o
Sindicato não terá de pedir di-
nheiro emprestado a bancos
ou a outras organizações de
trabalhadores para ajudar a
financiar as ações e despesas
da nossa entidade.

Essa é uma grande vitó-
ria. O equilíbrio das contas
sempre foi uma das priorida-
des da atual diretoria, lidera-
da pelo presidente Marquito
Duarte desde 2001.

Sandro Thadeu

Nova diretoria se reuniu pela primeira vez para debater e planejar as atividades para o mandato

A diretoria do Sindicato
eleita pela categoria, na e-
leição de setembro deste ano,
realizou um seminário na sede
do Sintius para discutir e
planejar as atividades da
entidade durante os próximos
quatro anos.

A posse da nova diretoria
do Sindicato para o mandato
2011-2015 ocorrerá na noite
de 19 de dezembro, no salão
da Abrescas, no bairro do
Jabaquara, em Santos.

Durante o início de sua
fala, o presidente Marquito
Duarte fez questão de enal-
tecer o momento e ressaltar a
importância dos debates e pla-
nejamento de atividades para
atender e defender melhor os
interesses dos trabalhadores
da Baixada Santista e do Vale
do Ribeira.

Marquito também des-
tacou que opiniões diver-
gentes são naturais durante os
debates e que, na maioria das
vezes, contribuem muito para
o aperfeiçoamento das ideias
inicialmente sugeridas.

As discussões ocorridas
fortalecem os compromissos
assumidos pela atual diretoria
perante à categoria na última
eleição.

As principais ações pro-
posta relacionadas à área
administrativa foram a ade-
quação do Estatuto do Sin-
dicato e adequações no es-
paço físico da sede.

Em relação à organi-
zação sindical, foi discutida a
necessidade de agilizar as
informações e mobilizações,
ampliar a formação, a busca
de parcerias para melhorar a
qualificação profissional e a
ampliação da base.

A Diretoria também pre-
tende intensificar as ativida-
des ligadas à Saúde e Segu-
rança do Trabalho com  o 2º
Encontro das Cipas  e com  um
seminário sobre aposentadoria.

O Sintius seguirá par-
ticipando ativamente dos diver-
sos fóruns e conselhos de políti-
cas públicas e buscará parcerias
para subsidiar atividades de
esporte, cultura e lazer.

A diretoria do Sintius
informa que o Sindi-
cato estará em reces-
so a partir do meio-dia
de 19 de dezembro.
Os trabalhos na sede
serão retomados a
partir do dia 3 de ja-
neiro de 2012.



O Sindicato firmou convênio com o Colégio Jean
Piaget de São Vicente, instituição de ensinos
Fundamental e Médio e Educação Infantil. As-
sociados, filhos e dependentes terão desconto
de 8% nas mensalidades.
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Energia

ISACteep
Sindicato cobra fim das
demissões na empresa

O secretário de Sanea-
mento e Meio Ambiente do
Sintius, Fernando Rodrigues As-
sumpção, foi empossado como
conselheiro do Conesan (Con-
selho Estadual de Saneamento),
composto por representantes do
Governo do Estado, prefeituras
e da sociedade civil. A ceri-
mônia aconteceu em 23 de
novembro, no Palácio dos
Bandeirantes, na capital paulista.

Durante o biênio 2011/
2013, ele terá como atribuições
levar as reivindicações da nossa
categoria ao órgão e participar
das votações de projetos de
todo o Estado.

Assumpção foi empossado no cargo no dia 23 de novembro

Myriam Veiga

O Sindicato vem tomando
diversas iniciativas para tentar
barrar a eterna redução dos
quadros na Baixada Santista.

A diretoria da ISACteep
parece não ter consciência do
que já está acontecendo. Temos
na empresa o contrário da
matemática básica.

Uma relação inversa, na
qual a quantidade de traba-
lhadores deveria ser direta-
mente proporcional à necessá-
ria confiabilidade do sistema.

As insuficientes manu-
tenções preventivas aumentam
proporcionalmente às correti-
vas. Ao final destas relações, te-
mos como resultado a grande in-
cidência de acidentes com e sem
afastamento de funcionários e
até mesmo ocorrências fatais.

Desde a privatização da
companhia, o Sintius tem e-
lencado estes e outros pro-
blemas. Foram diversos ofícios,
mesas de conciliação na Ge-
rência Regional do Trabalho
com representantes da ISACteep
e denúncia ao Ministério Pú-
blico, que promoveu uma ação

que aguarda julgamento e outros
encaminhamentos.

Baseados na descrição dos
fatos e com a demissão de mais
dois companheiros, procuramos
de novo a diretoria da empre-
sa cobrando soluções urgentes.

Como argumentação, lem-
bramos que a responsabilidade
está além dos pátios da ISA-
Cteep. Já temos a Carbocloro e
questionamos como será feito
com a exploração do pré-sal e a
inevitável ampliação da ter-
moelétrica da Petrobrás, cuja SE
Cubatão está sem condições
mínimas de higiene, literalmente
seca, faltando água nas torneiras
e vasos sanitários.

Mediante estes questio-
namentos, tivemos como res-
posta que a empresa está de
posse de um levantamento que
indica a necessidade de am-
pliação do quadro e realizará
estes ajustes nos próximos
meses.

Vamos aguardar, afinal,
estamos próximos do Natal e
com este espírito devemos
acreditar que Papai Noel existe?

Participação social
Secretário do

Sintius é eleito
representante
do Conesan

O Conesan é o órgão es-
tadual deliberativo do sa-
neamento, que tem como plano
de ação estabelecer diretrizes
para a formação de programas
anuais de aplicação de recursos
do Fundo Estadual de Sa-
neamento, discutir e aprovar
propostas de projetos de lei
referentes ao Plano Estadual de
Saneamento.

Além de Assumpção, ou-
tros 32 representantes foram
escolhidos para integrar o
grupo. A cerimônia contou
com a presença de repre-
sentantes do Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública,
Arsesp (Agência Reguladora
de Saneamento e Energia de
São Paulo), sociedade civil e
universidades.

Mais um ano está indo embora. Um ano onde o carinho
e a amizade estiveram sempre presentes. E agora,
o que podemos desejar para o próximo ano?

Que as verdadeiras amizades
continuem eternas e tenham
sempre aquele espaço especial
em nossos corações; que
as lágrimas, mesmo que poucas,
sejam compartilhadas;
que as alegrias estejam sempre
presentes e sejam
comemoradas por todos.

Que os sentimentos pequenos
sejam banidos de vez de nossas
vidas,
que aquele que necessite de
ajuda encontre em nós sempre
o conforto e a palavra amiga.

Que a verdade sempre esteja
acima de tudo;
que o perdão e a compreensão superem as mágoas e as desavenças,
que tudo o que sonhamos se transforme em realidade.

Que o amor ao próximo seja a nossa meta absoluta
e que nossa longa jornada nós próximos 365 dias seja repleta de
otimismo e esperança, força de vontade e realizações.

São os sinceros desejos da diretoria do Sindicato dos Urbanitários a
toda categoria e familiares
Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo

Mensagem de fim de ano

Energéticas serão
fiscalizadas pelo MPT
O MPT (Ministério Público

do Trabalho) realizará uma
megablitz nas 63 empresas de
energia elétrica do Brasil a partir
de 2012. O objetivo dessa
medida é reduzir a terceirização
das atividades-fim das con-
cessionárias. A ação faz parte do
Projeto Alta Tensão, criado pela
Coordenadoria Nacional de
Combate a Fraudes do MPT.

A proposta é construir uma
base jurídica para a proposição
de várias ações contra as dis-
tribuidoras de energia elétrica.

O primeiro alvo dessa ação
foi a Coelba (Bahia), que foi
obrigada a contratar todos os
terceirizados em 180 dias, devido
a uma liminar obtida pelo MPT.

Vale destacar que o Sintius,
já alertava para tal problema. Em
2007, denunciamos ao MPT as

fraudes na contratação de em-
pregados terceirizados e sobre-
tudo a forma desumana com que
são tratados esses trabalhadores.

O Sintius solicitou que o
órgão instaurasse um TAC (Ter-
mo de Ajustamento de Con-
duta), com a finalidade de inibir
as contratações fraudulentas. O
processo ainda aguarda julga-
mento no TRT 15, em Campinas.

Levantamento realizado
recentemente pelo MPT mos-
trou um aumento no número de
terceirizações irregulares. O
estudo revelou ainda que há mais

acidentes entre os terceirizados.
Prova recente disso ocorreu

em agosto deste ano, em Praia
Grande, onde dois funcionários
da Start foram gravementes
feridos após receberem des-
carga elétrica proveniente da
queda de uma cabo energizado
sobre a fiação onde trabalha-
vam. Um deles morreu.

Não é de hoje que os fun-
cionários da Start reclamam da
exaustiva jornada de trabalho e
da falta de segurança. Por isso,
cobramos da empresa melhores
condições de trabalho.

Novo convênio



Retrospectiva 2011 Página 1Jornal Urbanitário

Retrospectiva

União e solidariedade dos
urbanitários fazem a diferença

Durante a visita do governador Geraldo Alckmin (PSDB) a Mongaguá, em maio, o Sindicato
protestou contra o corte da complementação dos aposentados e pensionistas da Sabesp.

Graças ao empenho da nossa diretoria e da união dos senhores e senhoras que ajudaram a
construir o atual patrimônio da empresa, o problema já foi solucionado neste final de ano

Relembre nas próximas páginas algumas fotos e fatos da categoria que
marcaram 2011, um ano de muitos desafios, lutas, manifestações e alegrias

Os integrantes da Chapa Compromisso e Trabalho foram eleitos, em setembro, para comandar o Sindicato dos Urbanitários nos
próximos quatro anos. A diretoria foi renovada em 48% dos integrantes e possui o maior índice de mulheres na direção da

entidade. O grupo, que mesclará ideias novas e a experiência acumulada nos últimos anos, traz propostas claras para seguir na
luta em defesa da categoria urbanitária: dar continuidade ao trablho sério que vem se consolidando desde a última década

Mais um ano chega
ao fim. É hora ideal para
analisar os prós e contras
de tudo o que aconteceu
em 2011. Certamente,
foram momentos de ten-
são, alívio e felicidade
para a construção de um
futuro melhor.

A Diretoria se em-
penhou muito para resolver
os problemas e superar os
desafios que surgiram ao
longo do caminho.

No entanto, uma pe-
ça fundamental nessa
história foi a intensa par-
ticipação da categoria nas
campanhas salariais. A
solidariedade e a união já
se tornaram marcas re-
gistradas da categoria.

Sabemos que muitas
dificuldades tiveram de
ser superadas em 2011.
Contudo, não faltou e-
nergia por parte da Di-
retoria para resolver os
problemas levantados
pelos trabalhadores.

Temos que agradecer
ainda a tranquilidade e o
voto de confiança dos
companheiros na atual
direção para analisar cal-
mamente cada situação
antes de agir e obter o
melhor à categoria.

A seriedade do tra-
balho do Sintius foi reco-
nhecido em todo o País
com a nomeação de um
diretor nosso para a co-
ordenação do  Depaurb/
CNTI (Departamento
Profissional dos Urba-

nitários da Confederação
Nacional dos Trabalha-
dores da Indústria).

Mais um capítulo da
rica história do Sindicato foi
encerrado em 2011. Em
2012, a nossa entidade
viverá um momento es-
pecial, pois completará 70
anos de fundação.

Desde 1942, o Sintius
vem se destacando pela
luta em defesa dos inte-
resses dos trabalhadores
da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira.

Ao longo do próximo
ano, estaremos relem-
brando por meio de
eventos essa importante
marca de nossa história.
A luta não para!

A DIRETORIA

Fotos Myriam Veiga
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Retrospectiva 2011

Principais lutas e açõ

Quinze diretores do Sintius participaram do 12º Congresso Nacional dos Urbanitários da CNTI,  em
Luziânia (GO). Devido à grande atuação do nosso sindicato, o diretor do Sintius Tanivaldo Monteiro

Dantas foi eleito coordenador nacional do Depaurb (Departamento Profissional dos Urbanitários da CNTI)

O presidente Marquito foi uma das personalidades de Santos
convidadas a participar do programa Memória-História Oral,
organizado pela Fundação Arquivo e Memória de Santos. O

objetivo desse trabalho é registrar depoimentos de personalida-
des que contribuíram para o desenvolvimento da Cidade

O Sintius conseguiu negociar um reajuste salarial de
6,39% para os trabalhadores da Water Port (foto acima),
em junho. Já os companheiros da Cooperativa de Ener-
gização e Desenvolvimento Rural do Itariri, no Vale do
Ribeira, conseguiram 7% de reposição salarial (sendo

1,4% de aumento real), em fevereiro deste ano

A negociação do novo Acordo Coletivo de Trabalho da CPFL
Piratininga não foi fácil. Desde o início, a nossa diretoria en-
controu dificuldades. Felizmente, graças à pressão, à dedica-

ção, à união dos funcionários da Baixada Santista e à confiança
depositada na direção sindical, a categoria obteve um reajuste

de 7,8% (1,3% de aumento real)

O sucesso de uma boa negociação com as empresas durante a campanha salarial começa com a
intensa participação da categoria nas reuniões setoriais realizadas nos primeiros meses do ano.
Por exemplo, na Sabesp, a categoria manteve a união e a garra para conquistar o melhor ACT

dos últimos quatro anos - um reajuste salarial de 8%, sendo 1,51% de aumento real, após a
realização de um dia de greve nas unidades da empresa na Baixada Santista

Confira algumas das atividades que o Sintius
participou e promoveu em defesa dos inte-
resses dos trabalhadores da nossa catego-
ria na Baixada Santista e no Vale do Ribeira.
Foi um ano repleto de desafios e vitórias,
graças à união dos companheiros.
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Trabalhadores da Cetesb tiveram 6,39% de reajuste salarial e asseguraram 95% de garantia de emprego

O Sindicato tem se empenhado bastante para discutir melhorias dos valores dos planos de saúde
da Fundação CESP para evitar que os usuários não fiquem sem assistência médica

Ao longo deste ano, o Sindicato manteve contato direto com
os trabalhadores da ISACteep e protestou contra algumas
atitudes tomadas pela empresa de transmissão de energia,

como a redução do número de funcionários em Cubatão e a
mudança no horário de entrada e saída dos trabalhadores

Em março deste ano, comprovamos por meio de fotos a falta de
segurança dos trabalhadores da Start Engenharia na execução
dos serviços. Infelizmente, em agosto, um companheiro morreu
durante um serviço na Praia Grande. Além disso, foram vários

protestos este ano para reivindicar melhorias

Sindicato participou de ato público em frente à Secretaria de
Estado da Fazenda, em maio, com o objetivo de exigir do

Governo do Estado a valorização dos serviços essenciais, amplia-
ção do quadro de funcionários por meio de concursos públicos,

maior investimento e fim das privatizações e terceirizações

Com calma e tranquilidade, Sintius procurou orientar da melhor forma os aposentados e
pensionistas da Sabesp prejudicados com o corte da complementação

Fotos Arquivo
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Ação sindical é exemplo para
demais entidades do País

O Leão do Vale, formado por funcionários da Sabesp do Vale
do Ribeira, foi o campeão do 2º Torneio de Futebol Society

Além das lutas, muito lazer e confraternização
Ao longo de 2011,

foram várias lutas e ma-
nifestações em defesa
dos interesses da catego-
ria. Porém, o Sindicato,
preocupado com o bem-
estar dos nossos asso-
ciados, realizou algumas
ações para reunir amigos,
velhos companheiros e
confraternizar.

Uma dessas ações foi
o 2º Torneio de Futebol
Society do Sintius, dis-
putado na Associação
Sabesp, na Ponta da
Praia. Espírito esportivo e
disposição não faltaram aos
participantes.

Outro importante
evento deste ano foi a
entrega do Troféu Nar-

Fotos Arquivo

Um dos momentos marcantes foi a entrega do Troféu Narciso
de Andrade Neto a aposentados e pensionistas da categoria

ciso de Andrade Neto
aos aposentados filiados
há mais de 50 anos ao

Sintius e às pensionistas
sócias do Sindicato há
mais de 25 anos. A família

do poeta santista e do ex-
urbanitário também foi
homenageada.

Uma das marcas re-
gistradas do nosso Sin-
dicato é a atuação da
nossa entidade em di-
versos fóruns de dis-
cussão ligadas aos setores
trabalhistas, meio ambi-
ente, saneamento, ener-
gia e demais políticas
públicas.

Devido à seriedade do
trabalho, este foi reco-
nhecido nacionalmente: o
diretor Tanivaldo Monteiro
Dantas coordena o De-
paurb (Departamento Pro-
fissional dos Urbanitários)
da CNTI.

Em outubro, sob a
organização do Sintius, o
Depaurb realizou em
Santos o 1º Seminário
Nacional de Saneamento
Ambiental, que reuniu
representantes de dez
estados brasileiros.

Na esfera estadual,
fazemos parte do Co-
nesan (Conselho Esta-
dual de Saneamento).

Também participamos
ativamente das discus-
sões do Conselho Mu-
nicipal do Trabalho, Em-
prego e Renda de Santos.

Um importante fó-
rum de discussão de
assuntos relacionados ao
mundo do trabalho é o
Conselho Sindical Re-
gional, que conta com a
participação de mais de
100 organizações da Bai-
xada Santista e Vale do
Ribeira.

O grupo de trabalho
dessa entidade local é
coordenado pelo diretor
do Sintius Carlos Alberto
Oliveira Cardoso, o
Platini.

Além dos eventos e
debates, a nossa diretoria
mantém contato cons-
tante e direto com  re-
presentantes de órgãos
importantes, como Mi-
nistério do Trabalho e
Emprego, prefeituras e
casas legislativas.

O 1º Seminário Nacional de Saneamento Ambiental do Depaurb, em Santos, foi considerado um sucesso

O Conselho Sindical Regional é um dos principais fóruns de discussão do mundo do trabalho

Fotos Arquivo

Sandro Thadeu

Myriam Veiga



Dezembro de 2011 Página 3Jornal Urbanitário

Após a luta travada com
a Sabesp, o Sindicato con-
seguiu uma das vitórias mais
expressivas deste ano tanto
para a categoria quanto para
o movimento sindical.

O funcionário e também
representante sindical da base
de Itanhaém, João Coutinho
da Silva Filho, reassumiu, por
força de mandado judicial, a
função de motorista da em-
presa em 8 de novembro.

A decisão judicial de-
terminou a reintegração ime-
diata do funcionário ao em-
prego. Na decisão da juíza
Inez Maria Jantália, a rescisão
de Coutinho foi irregular, uma

representante sindical, e,
nesse sentido, era compe-
tência do Sindicato indicar
os delegados para repre-
sentar a entidade nas bases.

A partir da promulgação
da Carta Magna, que esta-
beleceu a função de repre-
sentante, o Sindicato atua-
lizou o seu estatuto ade-
quando-o à Constituição.

Atualmente, os tribu-
nais do trabalho já reco-
nhecem a estabilidade no
emprego dos sindicalistas.

Coutinho reassumiu car-
go e a partir de agora volta a
exercer a sua liderança sin-
dical na base de Itanhaém.

vez que o mesmo goza de
estabilidade provisória por se
tratar de um representante
sindical eleito para o biênio de
2010/2012, tendo a posse o-
corrida em fevereiro de 2010.

Esta vitória reforça ainda
mais a luta do Sintius nos
interesses da classe urba-
nitária. O presidente Mar-
quito Duarte ficou satisfeito
com a notícia. “O retorno de
Coutinho ao trabalho re-
presenta uma grande vitória
da livre organização sindical”.

Vale lembrar que, até a
promulgação da Constituição
Federal em 5 de outubro
1988, não existia a figura do

Representante sindical é reintegrado à empresa

O companheiro João Coutinho, de Itanhaém, é um dos
novos diretores que compõem a nova diretoria do nosso
Sindicato. Ele foi reintegrado à empresa, após ter sido
demitido pela Sabesp no primeiro semestre deste ano

À convite do Sintius, o
superintendente da Sabesp na
Baixada Santista, João Cesar
Queiróz Prado, acompanhado
dos gerentes de Departamento de
Divisão, fez uma apresentação à
diretoria do Sindicato sobre as
metas da PLR 2011 a serem
cumpridas pela empresa.

A reunião ocorreu em 23
de novembro, na nossa sede. Es-
ta é a primeira vez que uma reu-
nião com a apresentação clara des-
ses índices é feita no Sindicato.

Durante a apresentação,
Queiróz explicou os três critérios
de avaliação da PLR 2011.
Todos eles têm como base as
metas alcançadas pela empresa
no ano passado.

O primeiro refere-se à “Mar-
gem Ebtida” (receita menos
despesa) e que tem peso de 25%.
Nesse item, a Sabesp atingiu
43,7% (cálculo até agosto de
2011) dos 43,3% alcançados ano
passado. Segundo Queiróz, o pa-
gamento será proporcional à
realização da meta, que é flexível
e pode variar para mais ou menos
até o mês de dezembro.

O segundo índice “Sa-
tisfação do Cliente”, que tem
peso 25%, ainda está em apu-
ração. No ano passado, a empresa
conseguiu atingir 89%.

Em relação ao critério de

Superintendente da Sabesp
apresenta metas da PLR 2011

“Perdas de Faturamento”, com
peso 12,5%, a estatal tem que
cumprir 25,2%. A empresa
alcançou um índice de 25,7% até
setembro e ainda pode sofrer
variação tanto para mais quanto
para menos até o fim da apuração.

Em relação ao número de
“Ligação de Água”, que tem peso
12,5%, a meta atingida pela
empresa até setembro foi de
174.201, superando a marca do
ano passado que foi de 143.520.

Já o índice do “Número de
Ligação de Esgoto”, com peso
de 12,5%, também foi superado.
A empresa obteve até o mo-
mento 211.329 contra 195.370
do ano passado.

No que se refere a “Ações e
Tratamento de Esgoto” também
com peso 12,5%, 12 estações já
foram entregues e colocadas em
operação, bem como 21 auto-
rizações de serviços de ETEs
emitidas (ainda em avaliação).

Preocupação
Embora a apresentação da

PLR trazida pelo superinten-
dente aponte o cumprimento das
metas, o Sindicato está preo-
cupado com os índices referentes
a “Perdas de Faturamento” e
“Ações em Tratamento de Esgo-
to”, uma vez que decreto do Go-
verno do Estado estabelece

regras rigorosas para que a
empresa consiga 100% do pa-
gamento da PLR.

“Caso a empresa não cum-
pra as metas referentes ao ano
anterior, não receberá os 100%”,
declarou Queiróz. Por deter-
minação do Codec e reforçado
pelo decreto de Alckmin, o
Sindicato não pode mais discutir
a base de lucros com as empresas.

Porém, o Sintius deixou
claro (constando inclusive em ata
de reunião com a empresa) que,
no caso de um possível rompi-
mento de contrato com emprei-
teiras ou qualquer outro motivo
alheio à vontade dos trabalha-
dores e da nossa diretoria, e-
xigirá a consideração de 100%
para o pagamento da PLR.

Negociação do PPR 2011
será fechada neste mês

Em atendimento à Clá-
usula do PPR 2011 (Plano
de Participação nos Resul-
tados) do ACT 2011/2012,
estaremos fechando a nego-
ciação com a Water Port em
dezembro.

Na reunião de 29 de no-
vembro, foram entregues pela
empresa os quadros conten-
do as Avaliações Quantitati-
vas das Metas Operacionais
e Administrativas.

Após a prévia avaliação
dos documentos entregues pela

Water Port

Water Port, os representantes
do Sintius propuseram a redu-
ção do peso da meta opera-
cional 2 e a inclusão no texto
da garantia de extensão do
acordo, caso haja renovação
do contrato junto à Codesp a
partir de outubro de 2012.

Os representantes da
empresa se comprometeram a
providenciar o encaminha-
mento das sugestões apresen-
tadas para a direção Water
Port e o agendamento de novo
encontro.

Fotos Myriam Veiga

A reunião com os representantes da empresa no Sindicato ocorreu no dia 23 de novembro
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As famílias dos aposen-
tados e pensionistas da Sa-
besp na Baixada Santista
poderão ter um final de ano
mais tranquilo.

Após ficar sabendo da
intenção da categoria em
promover um ato público
defronte à  sede em São Paulo,
devido à recusa em cumprir a
decisão judicial para voltar a
pagar as complementações, a
empresa voltou atrás e re-
solveu pagar o benefício a
seus inativos.

O Sintius, depois de in-
tensas negociações com os
representantes da empresa,
conseguiu reverter a situação
da categoria.

Dessa forma, a mani-
festação na Capital, definida
em assembleia no dia 24 de
novembro, não foi necessária.

No final da tarde de 30 de
novembro, o Departamento
Jurídico da Sabesp entrou em
contato com o Sindicato e

Sintius garante o pagamento
de complementação

a pensionistas e
aposentados da Sabesp

Marquito explicou que a empresa voltará a pagar as complementações no dia 15 de dezembro

Fotos Myriam Veiga

Novos sócios - Novembro/2011
Aldo Francisco Fernando - Aposentado/CPFL
Cleber de Assis Correa - Aposentado/Sabesp

Edmeia Benedita Batista Lopes - Pensionista/Eletropaulo
Eduardo Gomes dos Santos - Ativa/CPFL
Hércules de Abreu Jansen - Ativa/Sabesp

João Carlos M. Castro - Ativa/Start
Marcelo dos Anjos Pereira - Ativa/Sabesp

Marcos de Lima - Ativa/CPFL
Otoniel Lima Carauba - Ativa/CPFL

Ricardo Gomes da Silva - Ativa/ISACteep
Rogério de Jesus Vieira - Ativa/Start

Sônia Regina Gonçalves Lopes - Aposentada/Sabesp
Wilson Roberto dos Santos - Ativa/Sabesp

Wilson Roberto Souza - Ativa/CPFL

Falecimentos
Marcelo de Souza Nascimento

Falecido em 2/11/2011
Ativa/Sabesp

Carlos Alberto Cavalcanti
Falecido em 5/11/2011
Aposentado/Eletropaulo

José Santos da Silva II
Falecido em 5/11/2011

Aposentado/Sabesp

Manuel Mesquita de Souza
Falecido em 6/11/2011

Aposentado/Sabesp

Joel Simões de Menezes
Falecido em 14/11/2011

Aposentado/Sabesp

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, recebeu no
dia 11 de novembro cinco
aposentados e pensionistas da
Sabesp que ganharam na Justi-
ça o direito de voltar a receber
da empresa os valores da cesta
básica.

Ele entregou em mãos a
cada um deles o cheque cor-
respondente ao período em
que a Sabesp deixou de incor-
porar a cesta básica.“A Justiça
determinou que é ilegal essa
suspensão. Essa é uma grande
vitória da categoria”, explicou.

Outras ações semelhantes
continuam em andamento. Tra-
ta-se de processos que envolvem

60 outros associados da entidade,
nas quais se discute o pagamento
do mesmo benefício, mass ainda
sem decisão definitiva.

Roque Aparecido do Couto,

um dos inativos que teve causa
ganha, não escondia a felicida-
de. "Já acreditava no Sintius e
agora passo a acreditar ainda mais
nessa diretoria”, disse Couto.

Grupo volta a receber cesta básica da Sabesp

Nosso Departamento Jurídico conseguiu grande vitória na Justiça

Colônia de Férias - Fevereiro de 2012
Pacote de 4 dias:

De 18/02 (sábado) para almoço até 22/02 (quarta-feira),
após o café da manhã.

Inscrições: de 3 de janeiro a 12 de janeiro de 2012.
Sorteio: dia 14 de janeiro

Fichas: de 16 de janeiro a 21 de janeiro

Valores dos pacotes
Sócio Convidado

Adulto R$ 320,00 R$ 360,00
De 7 a 11 anos R$ 224,00 R$ 252,00
De 3 a 6 anos R$ 160,00 R$ 180,00
Observação: Eventos carnavalescos já inclusos no pacote

comunicou a decisão de retomar
o pagamento das complemen-
tações em 15 de dezembro.
Também se comprometeu a
pagar os valores retroativos.

Para o presidente do
Sintius, Marquito Duarte,
essa é mais uma batalha
ganha.

 “Essa vitória é fruto de
toda a nossa mobilização. À
medida que toda a categoria
se uniu e ainda conseguiu
apoios importantes de en-
tidades sindicais da Capital e
de deputados federais e esta-
duais, a Sabesp reavaliou a
situação e fez um esforço para
regularizar o pagamento”,
declarou Marquito.

Em reunião na manhã de
1º de dezembro, na sede do
Sindicato, Marquito esclare-
ceu a situação aos inativos.

Ele foi categórico ao
dizer que, caso a Sabesp
não cumpra com a sua pa-
lavra, o Departamento Ju-

r ídico do Sint ius provi-
denciará ação de cumpri-
mento,  caso seja neces-
sário, e outra ação aos 83
aposentados e pensionistas
para fazer valer o devido
pagamento.


