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Os trabalhadores participaram ativamente das discussões sobre o novo ACT durante as reuniões
setoriais realizadas pela Diretoria. União e disposição para lutar não podem faltar nesse momento

Em assembleias realizadas
na noite do dia 25 de maio, tra-
balhadores da Sabesp da Baixa-
da Santista e do Vale do Ribeira
aprovaram, por unanimidade,
movimento grevista a partir da
zero hora do dia 1º de junho,
caso a empresa não apresente
uma proposta minimamente
aceitável pelos trabalhadores.

No próximo dia 30, haverá

nova rodada de negociação en-
tre o Sindicato e a direção da
empresa.

No dia 31 de maio, às 18
horas, novas assembleias serão
realizadas na sede do Sindicato,
em Santos e em Registro.

Por esse motivo, é funda-
mental a participação dos tra-
balhadores nas assembleias e a
união para lutar por melhorias.

A diretoria do Sintius está mobilizada e se preparando para
conduzir uma eventual greve na Baixada e Vale do Ribeira

Desde o início do ano, o Sintius tem dialogado com o secretá-
rio de Estado de Saneamento, Edson Giriboni, as pendências

do ACT 2010. Porém, até o momento não houve avanços

Durante as negociações, o Sindicato deixa claro que não aceita
um ACT sem aumento real, devido ao lucro líquido da empresa

do ano passado, o maior da história: R$ 1,6  bilhão

Os trabalhadores ratificaram a paralisação a partir da zero do
dia 1º de junho, durante assembleias realizadas em 25 de maio
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Clima de insegurança
nas unidades da Sabesp

da Baixada Santista

Dono da Saenge é suspeito
de ter participado de fraudes
em licitação, em Campinas

Uma operação do
Ministério Público de São
Paulo e da Polícia Civil
prendeu suspeitos de
fraudar licitações da Pre-
feitura de Campinas, no
último dia 20. Foram
apreendidos computa-
dores, dinheiro, armas e
documentos.

As prisões são resul-
tado de uma investigação
que o Ministério Público
começou há quase 10
meses. Segundo os pro-
motores, empresários
pagavam propinas a se-
cretários municipais e
diretores de empresas
públicas para conseguir
vantagens em licitações e
contratos com a pre-
feitura.

De acordo com o
Ministério Público, as
investigações de fraudes
em licitações começaram

pela Sanasa (empresa
estatal de saneamento da
região de Campinas).

Dados da promo-
toria mostram que a su-
posta organização frau-
dou pelo menos R$ 615
milhões em diversos ór-
gãos públicos do Estado
e de prefeituras.

Uma das pessoas que
foi presa temporaria-
mente e suspeita de ter
participado do esquema
é o proprietário da Sa-
enge, Luiz Arnaldo Pe-
reira Mayer.

A empresa é uma das
empreiteiras da Sabesp
que executa serviços em
toda a Baixada Santista.

Em março de 2009, o
Sintius fez uma denúncia
ao MP sobre  irregularida-
des no contrato da Saenge
com a Sabesp na Baixada.
Estamos de olho!

Assaltos têm sido
constantes nas bases da
Sabesp na região da Bai-
xada Santista. Entre a
noite do último domin-
go e a madrugada de se-
gunda-feira, duas unida-
des foram alvo da ação
de ladrões.

Uma delas foi a ETA
Cubatão. Três bandidos
armados com revólveres
invadiram e assaltaram
funcionários da unidade.
Os assaltantes levaram,
entre outros pertences,
carteiras, celulares, rádios
comunicadores, além de
equipamentos eletrôni-
cos da estação.

O assalto ocorreu
por volta das 23 horas de
domingo. O primeiro
passo dos assaltantes foi
render o segurança e uma
funcionária recém-con-
tratada que acabava de
chegar ao local.

 Minutos depois, os

criminosos entraram nas
salas da unidade. Um de-
les, usando a jaqueta do
vigilante, rendeu outros
três funcionários, entre
eles os companheiros
sindicalistas Joaquim Lei-
te Santana e Pierino
Muglia Júnior e mais um
técnico de sistemas da
ETA.

A ação dos bandidos
durou poucos minutos.
Enquanto roubavam o
local, as vítimas eram
mantidas sob a mira de
revólver, na portaria da
unidade.

“Todos nós fomos
levados à portaria. Lá,
eles nos amarraram. En-
quanto um dos assaltan-
tes nos vigiava os outros
dois invadiam as salas e
saqueavam o que podi-
am”, declara uma das ví-
timas.

Depois do roubo, os
assaltantes fugiram no

carro da funcionária re-
cém-contratada. Apesar
do susto, ninguém ficou
ferido.

Após a ação dos ban-
didos, a Polícia Militar foi
acionada. Viaturas realiza-
ram ronda pelas imedia-
ções a procura dos assal-
tantes, mas sem êxito.

Praia Grande
A segunda ocorrên-

cia ocorreu, na unidade
da Sabesp, na Vila Tupi,
no início da madrugada
de segunda-feira.

Três bandidos arma-
dos com revólveres ren-
deram o porteiro e o ar-
rastaram até a sala de
operações, onde traba-
lhava o agente de sanea-
mento ambiental Elifaz
Cunha. Cunha foi agre-
dido fisicamente e teve
seu nariz quebrado.

 Enquanto roubavam
o local, as vítimas eram

mantidas trancadas no
banheiro da unidade.

Os bandidos rouba-
ram pertences dos fun-
cionários, como carteira
e celular. Além disso, le-
varam da unidade dois
computadores e 1 TV de
14 polegadas.

Os assaltantes rouba-
ram ainda duas viaturas
da empresa, assim como
uma moto de um dos tra-
balhadores.

Há muito tempo o
Sintius vem se posicio-
nando sobre a necessida-
de de tomar providênci-
as urgentes para garantir
integridade aos trabalha-
dores das diversas unida-
des da empresa.

A Diretoria do Sintius
já cobrou providências da
Sabesp. A superintendên-
cia afirmou que adotará
ações complementares
para reforçar a segurança.
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