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Jornal unificado para

A Diretoria do nosso Sindica-
to esteve reunida em seminá-

rio nos dias 5 e 13 de dezem-
bro, com o objetivo de
preparar a �Orientação da

Política Sindical para o ano

de 2009�. O evento aconte-

ceu na Sede e no último dia

houve a discussão em plená-

ria de propostas para as
Secretarias e Departamento
de Aposentados e Pensionis-
tas (DAP), elaborando planos
para a atuação do Sintius,

principalmente para as Cam-
panhas Salariais (CS).
Nesse aspecto, a intenção é

que haja maior mobilização

das categorias representadas
pelo Sintius, com o máximo

de organização nas lutas,

além de buscar a unificação

das campanhas para defender

os interesses dos trabalhado-
res em cada empresa, mas
conservando a autonomia do
nosso Sindicato nas CS.
As estratégias para as Cam-

panhas Salariais, com o
objetivo de obter resultados
que atendam às necessidades

dos trabalhadores, serão

discutidas em assembleias,
além de propostas serem

apuradas nas reuniões

setoriais, que iniciam em
fevereiro (como mostra o
quadro abaixo).
Sobre as próximas negocia-

ções, sabe-se que as empre-

sas, que são também as

responsáveis pela atual crise

econômica, tentarão transferir

os prejuízos para os trabalha-

dores. Mas os responsáveis

que paguem por ela!

Nova composição da

Diretoria Executiva

aprovada em Seminário

Calendário de Reuniões Setoriais 2009

Empresa Local Data e horário

Mongaguá

Peruíbe

Itanhaém

Rede/EPC

Torre

Machuchal

Fabrico

São Vicente

Saboó

Central

Guarujá

Vicente de Carvalho

Bertioga

Praia Grande

Cubatão

ETA 3

Santos

02 fev - 13:00

02 fev - 07:30

03 fev - 07:30

04 fev - 07:30

05 fev - 07:30

05 fev - 09:00

06 fev - 07:30

09 fev - 07:30

10 fev - 07:30

11 fev - 07:30

12 fev - 07:30

12 fev - 09:00

12 fev - 13:00

13 fev - 07:30

17 fev - 07:30

18 fev - 07:30

19 fev - 08:30

Sabesp

Cetesb

Outras empresas e localidades serão divulgadas na edição de fevereiro ASSEMBLEIA SABESP. VEJA NA PÁGINA 3

Marquito Duarte

Presidente
Fernando Duarte

Secretaria Geral
Nelson Dias

Secretaria de Organização

Fausto Simões Junior

Secretaria de Imprensa e
Divulgação

Evandro

Secretaria de Finanças

Marco Colmenero

Secretaria de Administração

Platini

Secretaria de Assuntos
Previdenciários/Assistencial,

Saúde e Seg. do Trabalhador

Fernando Assumpção

Secretaria de Saneamento e
Meio Ambiente

Marcos Gonçalves

Secretaria de Energia
Marcelo Nacarato

Secretaria de Assuntos
Jurídicos

Etelvino

Secretaria de Assuntos
Socioculturais

Maria Aparecida da

Silva Kiste

Secretaria de Política Social

Tanivaldo

Secretaria de Formação e

Política Sindical

Jorge

Secretaria Regional do
Litoral Sul

Jair

Secretaria Regional do
Vale do Ribeira
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ConvêniosEletricitários

Estabelecer metas e organi-
zar a luta por melhores
condições de trabalho e

salários, estudar políticas de

emprego e formas de com-
bates às reestruturações que

acarretam prejuízos aos

trabalhadores e ampliam os
serviços de terceirização nas

empresas energéticas, foram

alguns dos enfoques da

Oficina de Planejamento da
Campanha Salarial 2009, que
reuniu os sindicatos represen-
tantes dos eletricitários no

estado.
A Oficina aconteceu em
Louveira, nos dias 9 e 10 de
dezembro, e teve como
principal proposta unificar as
campanhas entre os sindica-
tos para fortalecer a busca

por avanços nas cláusulas

sociais, além das questões

econômicas. Este evento foi

promovido pelo Internacio-
nal de Serviços Públicos

(ISP), que é uma federação

sindical mundial.
O lançamento da Campanha

Unificada dos Eletricitários

será em março.

Unidos somos mais fortes!

Eletricitários planejam metas

para Campanha Salarial 2009

Os eletricistas e auxiliares
técnicos da CPFL que traba-

lham em escala de
revezamento / turno fixo de
trabalho terão incorporados

aos salários bases a impor-

tância de R$ 131,38, a partir

deste mês, como forma de

compensação à extinção do

Vale Lanche de R$ 6,57 por
dia de trabalho, conforme

aprovação dos trabalhadores,

que estiveram reunidos em
assembleia, no dia 17 de
dezembro, na Sede do nosso
Sindicato.
A decisão gerou um Termo

Aditivo ao Acordo Coletivo
de Trabalho 2008/2010 e
atinge os eletricistas e auxilia-
res técnicos que desempe-

nharam a função até 1° de

dezembro de 2008 na jorna-
da 6x8x3. A discussão foi

necessária entre CPFL e

trabalhadores porque o
Ministério de Trabalho e

Emprego não autorizou o

pedido das duas partes
interessadas em reduzir o
intervalo da refeição para 40

minutos.
Sindicalize-se!

Eletricistas da CPFL obtém

incorporação do Vale Lanche

A Diretoria do nosso Sindica-
to esteve reunida com repre-
sentantes da Isa-Cteep no dia
17 de dezembro, acreditando
que no encontro seriam
discutidos os assuntos pen-
dentes da Campanha Salarial
2008. Mas a empresa se
dispôs apenas a apresentar

modificações no plano de

aposentadoria da Fundação

Cesp, com exposição do

assunto pelo Diretor de
Previdência da Fundação

Cesp, Euzébio da Silva

Bomfim.
Quanto a Minuta do Plano
Previdenciário apresentado, a

Diretoria do nosso Sindicato
observou que algumas mu-
danças são questionáveis e

que influenciam aqueles que

por acaso optarem pela
adesão, que será de forma

distinta e individual.
Na oportunidade, os nossos
representantes manifestaram
profunda indignação quanto

ao descaso da empresa em
tratar assuntos pendentes do
Acordo Coletivo de Traba-
lho, inclusive do Plano de
Cargos e Salários (PCS).

Cteep surpreende ao desejar
mudar Plano Previdenciário

Consulte www.sintius.org.br

ANTONIO F. VAZ � ALUGUEL DE CARROS

R. Soares de Camargo, 89 � 301 B � Santos � SP

Desconto de 10% com apresentação da carteirinha

AUTO MOTO ESCOLA SENSAÇÃO

Av. Antonio Emmerick, 140 � São Vicente � SP

Desconto de 11% com apresentação da carteirinha

BERGAMO CABELEREIROS UNISSEX

Av. Senador Pinheiro Machado, 82 � Santos � SP

Descontos especiais com apresentação da carteirinha

COTTA TOUR REPRES TURISMO

R. Dr. Carvalho de Mendonça, 209 � Santos � SP

Descontos de 2 a 20% com apresentação da carteirinha

HOTEL AVENIDA PALACE

Av. Presidente Wilson, 10 � Santos � SP

Descontos especiais com apresentação da carteirinha

HOSPITAL SÃO JOSÉ FUNERÁRIA

R. Frei Gaspar, 790 � São Vicente - SP

Desconto de 10% a vista ou 5% para pgto. parcelado

L F VIAGENS E TURISMO

Av. Presidente Wilson, 7 loja 3 � Santos � SP

Desconto de 2 a 5% com apresentação da carteirinha

MEGA LINK TOUR � AGÊNCIA DE TURISMO

Av. Floriano Peixoto, 150 � Altos � Santos � SP

Desconto de 2 a 5% com apresentação da carteirinha

MODULADOS SANTOS - Dormitórios e cozinhas

Av. Senador Feijó, 306 - Santos

5% de desconto e pagamento facilitado para sindicalizados

MUSCULAÇÃO UNISANTA

R. Osvaldo Cruz, 266 � Santos � SP

Desconto de 10% com apresentação da carteirinha

ÓTICA AQUARIUS

R. Frei Gaspar, 75 � Santos � SP

Desconto de 20% com apresentação da carteirinha

ÓTICA MARINA

R. João Mariano, 182 � Itanhaém � SP

Desconto de 10% com apresentação da carteirinha

ÓTICA PERUÍBE

Av. 24 de dezembro, 235 � Peruíbe � SP

Desconto de 20% com apresentação da carteirinha

PAPELARIA PISCO

R. Martim Afonso, 114 � Santos � SP

Desconto de 10% com apresentação da carteirinha

PNEUTOP � Comércio de Peças e Pneus

Av. Pres. Castelo Branco, 140 � Registro

Desconto de 25% com apresentação da carteirinha

UNIMARES SEGUROS

R. Dr. Carvalho de Mendonça, 230 cj. 54 � Santos

Descontos especiais com apresentação da carteirinha

XANDE F I ACESSÓRIOS

R. Candido Rodrigues, 95 � São Vicente � SP

Desconto de 20% para pgto. a vista, com carteirinha

Convênios

Diversos

http://www.sintius.org.br
http://www.sintius.org.br
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Sabesp

Trabalhadores da Sabesp se
reunirão em assembleia dia 14

Jorge Augusto de S. Jordão � Aposentado Sabesp

Falecido em 12/12/2008
José Jorge Brasão � Aposentado Sabesp

Falecido em 1/12/2008
Masayoshi Morota � Aposentado Sabesp

Falecido em 11/12/2008

Ademir Rosa � Aposentado CPFL

Hailton da Silva Santos � Aposentado Sabesp

José Carlos Vicente da Silva � Aposentado CPFL

Lauro Alves de Souza � Aposentado CPFL

Natalino Eugênio Ferreira � Aposentado CPFL

Osvaldo G. de Oliveira � Ativo CTEEP

Valter Eduardo Costa � Aposentado CPFL

Novos Sindicalizados Falecimentos

Dezembro

Diretores de entidades representativas dos trabalhadores

da Sabesp estiveram reunidos no Fórum das Entidades.

Esse negócio de vazar documento com

anúncio de PDV é, no mínimo, suspeito.

Principalmente porque a Sabesp nega existir
ou a intenção de implantá-lo. De qualquer forma é

uma grande irresponsabilidade cogitar esse assunto
sem fundamento, pois causa mais angústia e

confusão aos já inseguros trabalhadores, que

ouvem muito burburinho maldoso em relação ao

futuro da empresa. Chega!
Queremos respeito e seriedade com os

trabalhadores.

Os trabalhadores da Sabesp
que se encontram aposenta-
dos, mas continuam na ativa,
estão convocados pela

Diretoria do nosso Sindicato
para se reunirem em
assembleia com o objetivo de
discutir assuntos relacionados
ao Termo de Ajustamento e
Conduta (TAC) anunciado
pela empresa. A assembleia
será no dia 14/01, às 18

horas, na Sede e na Subsede
de Registro.
Sindicato � Sobre o TAC, a

Diretoria do nosso Sindicato
entende que, embora o artigo
37 da Constituição não

permita haver sobreposição

de salários para o funcionalis-

mo público, no qual se

embasa o Ministério Público

da Cidadania do Estado para
pedir a demissão dos aposen-

tados na Sabesp, essa justifi-
cativa não se aplica, pois os

recebimentos da aposentado-
ria são como o de um seguro

e não salário.

A Diretoria do nosso Sindica-
to lamenta nesse episódio a

forma da Sabesp divulgar
esse assunto tão delicado,

sem nem sequer se preocupar
em tentar manter esses
trabalhadores nas suas fun-
ções em que desempenham

com competência e por terem

vasta experiência. Assim, por

razões como estas, a Direto-

ria fomenta a luta para defen-
der e exigir respeito aos
aposentados, juntamente com
as outras entidades.
Fórum � O Fórum das

Entidades representativas dos
trabalhadores da Sabesp se
reuniu em caráter extraordi-

nário em dezembro e pela

última vez no dia 8 de janeiro

para tratar do assunto e
deliberar ações contra o TAC

a ser implantado na empresa,
além de tentar desfazer a

confusão gerada pela empre-

sa e trazer a público informa-

ções mais claras.

Entretanto, nessa posição

adotada pela empresa para
atender ao Ministério Público,

o que causou mais estranheza
foi essa intenção de demitir os

aposentados que estão na

ativa e suspender um possível

Programa de Demissão

Voluntária (PDV). Assim,

ficou a dúvida se o TAC é o

plano perfeito para a empresa
suspender e economizar sem
o PDV. Mas, a empresa
garantiu que não houve plano

para PDV nenhum, alegando
não haver predisposição do

CODEC em autorizar verba
para esse fim.
Está estranho, mas a Diretoria

do nosso Sindicato vai focar
seus esforços na luta contra o

TAC.Compareça à

assembleia na Sede e

Subsede de Registro, dia

14, às 18 horas.
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Aposentados Aqui tem notícia importante!

O Departamento Jurídico do

nosso Sindicato continua a
preparar Ação Declaratória,

pleiteando a manutenção do

pagamento das
complementações pela

Sabesp, conforme apresenta-
ção e discussão em

assembleia realizada na nossa
Sede, em 11 de novembro.
Assim, os aposentados e
pensionistas interessados em
ingressar com a Ação devem

agendar atendimento Jurídico

na Sede, através do telefone

3226-3200 e apresentar
documentos, conforme
relação ao lado.

Atenção especial para as

pensionistas que além dos

documentos gerais, deve
apresentar outros três especí-

ficos.

Cópias simples

Aposentados e Pensionistas

RG;
CPF;

Comprovante de residência que contenha CEP;

Carteira de Trabalho (CTPS): página da foto, qualificação,

contrato com a empresa com a baixa ou Termo Rescisão

Contratual, carimbo na CTPS da passagem da estatal anterior
para a Sabesp, página na CTPS do carimbo de aposentado;

1 holerite de dezembro de 2003, 1 holerite de janeiro e

fevereiro de 2004 e os 3 últimos holerites;

Carta de concessão do benefício da aposentadoria do INSS

(para aposentado)

Sendo pensionista, além dos documentos citados acima, trazer:

Certidão de Casamento;

Certidão de Óbito;

Carta de Concessão do benefício da pensão do INSS.

Documentos necessários - Ação Declaratória Sabesp

Aposentados e Pensionistas da
Sabesp devem marcar horário

Ação Declaratória - Sabesp

Atendimento do DAP dap.sintius@bignet.com.br - Tel.: (13) 3226-3200 - DAP - ramal 3215 - Diretor DAP: Carlos Silvio - Tel.: (13) 9712-4937

Após aguardar resolução

por parte da Fundação

Sabesprev, quanto ao
convênio odontológico que

era prestado pela empresa
OdontoPrev, aposentados e
pensionistas
complementados foram
surpreendidos com o comu-
nicado da Sabesprev de que
não mais poderiam aderir ao

Plano Odontológico.

A Fundação Sabesprev

informou ao Sindicato que o
Plano da OdontoPrev não

era regulamentado pela
ANS - Agência Nacional de

Saúde Suplementar, e com a

contratação da empresa

Interodonto, que tem o seu
plano regulamentado pela
ANS, somente poderão

aderir ao Plano
Odontológico, os participan-

tes vinculados a Fundação

Sabesprev, através de

Suplementação ou Plano de

Reforço.

A Diretoria do Sindicato está
adotando as medidas judici-
ais para que os
complementados retornem
ao Plano Odontológico.

(Eliana, Assistente Social)

Assistência Social

comenta exclusão

do Plano Dentário

Odontoprev

TV é doada para o DAP

O Calendário do Sintius não será distribuído, excepcionalmente, em 2009.

Calendário 2009

Os organizadores da Festa
Tropical na Colônia de

Férias, que aconteceu em

novembro, prepararam uma
grande surpresa para o
Departamento dos Aposenta-
dos e Pensionistas (DAP),
doando um televisor colorido
que ficará na Sede. Esse tipo

de ação é valorizada pela

Diretoria do nosso Sindicato
e na oportunidade da doação

o Presidente, Marquito,
comentou que medidas como
essa mostram o compromisso
da equipe do DAP com a
nossa Entidade.
Festa Tropical � A Festa

Tropical na Colônia já virou

tradição, pois aconteceu pela

4ª vez, graças ao empenho e

perseverança da equipe do

DAP. Essa atividade tem
cunho social na promoção de

qualidade de vida para
aposentados, pensionistas e
convidados, além de favore-

cer a manutenção da Colônia

de Férias Ministro João

Cleófas.

Os aposentados e pensionistas
do INSS, que recebem um
benefício maior que o salário

mínimo, têm, por enquanto,

reajuste garantido de 6,22%
em fevereiro. O aumento, que
não prevê reajuste real (acima

da inflação), integra o Orça-

mento de 2009, aprovado em
18 de dezembro, no Congresso
Nacional. Com o reajuste, o
teto dos benefícios de R$

3.038,99 passará para R$

3.228,01.
Para o salário mínimo (e para

quem recebe o piso), o Orça-

mento prevê um reajuste de

11,98%, assim o valor deverá
ir de R$ 415 para R$ 464,71,
em fevereiro. Entretanto, as
centrais sindicais ainda negoci-
am alterações nesses índices,

principalmente no caso dos
aposentados que ganham
acima do piso. Por outro lado,
o ministro da Previdência, José

Pimentel, já disse que pretende

dar aumento maior a esses
segurados, que somam cerca
de 8,4 milhões.

Aposentadoria

terá reajuste de

6,22% em 2009

mailto:DAPdap.sintius@bignet.com.br

