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Aumento real foi de 1,3%. Na mesa de negociação, Sindicato obteve
ainda um crescimento de 8% no valor do vale-refeição e do vale-alimentação

Após seis rodadas de
negociação com a CPFL Pi-
ratininga, os trabalhadores da
empresa na Baixada Santista
aprovaram, por unanimidade,
o Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) 2010/2011,
durante assembleia realizada
na sede do Sindicato dos
Urbanitários (Sintius) no
último dia 5.

A categoria conquistou
um reajuste salarial de 6,5%
com repasse aos benefícios e
1,3% de aumento real. Houve
ainda a elevação do vale-
alimentação e do vale-re-
feição em 8%.

Uma das principais con-
quistas do Sintius na mesa de
negociação foi a manutenção
da histórica cláusula de polí-
tica de emprego, que a em-
presa queria extinguir. No ACT,
ficou estabelecido um quadro
mínimo de 1.070 funcioná-
rios, com rotatividade de 2,5%.

O espírito de união dos
trabalhadores foi um dos

fatores fundamentais para a
conquista das melhorias.

A Diretoria percebeu isso
durante a realização das reu-
niões setoriais, onde os com-
panheiros ouviam atenta-
mente o andamento das ne-
gociações com a empresa.

Os trabalhadores da
CPFL Piratininga estavam
dispostos a lutar e aprovaram
o indicativo de greve para o
último dia 6 de julho, caso as
negociações não avançassem.

O presidente do Sin-
dicato, Marquito Duarte,
destacou que a mobilização
da categoria na região foi
importante para a obtenção
dos avanços.

“Os trabalhadores estão
de parabéns. A união de-
monstrada durante as reu-
niões setoriais influenciou
decisivamente na mudança de
postura da empresa, quando
aprovou indicativo de greve
na assembleia ocorrida no dia
24 de junho”, ressaltou.
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Trabalhadores aprovaram o novo ACT durante assembleia realizada em 5 de julho

Fotos: Fausto Simões Jr./Rafaela Biagioni

Durante as reuniões setoriais, categoria demonstrou união e disposição para lutar
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Atuação sindical

Sindicato defende a
realização de conferência
municipal de saneamento

Diretoria prepara agenda
de reuniões setoriais

Informamos aos traba-
lhadores da Water Port que
a diretoria do nosso Sindicato
está preparando o calendário
de reuniões setoriais na base

Rafaela Biagioni

Proposta de realizar a audiência pública, em Santos, partiu da diretoria do Sintius

Categoria aprovou indicativo de greve para 28 de julho

O Sindicato cobrou da
Prefeitura de Santos a realização
da conferência municipal de
saneamento, em audiência
pública na Sala Princesa Isa-
bel, em Santos, realizada no dia
16 de junho, para tratar da
regulamentação, planejamento e
operação de serviços re-
ferentes ao setor.

A audiência foi uma ini-
ciativa do vereador Marcelo Del
Bosco (PPS), em atendimento
à solicitação do  Sintius. Du-
rante o evento, o presidente
do Sindicato, Marquito Duarte,
abordou alguns pontos da Lei
Federal nº11.445/2007, que
estabeleceu o marco regulatório
do saneamento no País.

Um dos grandes avanços
da legislação é a criação de me-
canismos de controle social nas
atividades de planejamento, re-

gulação e fiscalização dos servi-
ços, que passarão a ser exercidas
pelos próprios municípios.

Marquito reivindicou a re-
alização da conferência munici-
pal de saneamento, que garanta
que a unidade reguladora de sa-
neamento ambiental seja subor-
dinada ao controle de toda a po-
pulação, de forma democrática.
“O ideal seria que participassem
da conferência o Poder Público,
a sociedade civil organizada e os
sindicatos”, disse.

Marquito aproveitou a
ocasião para apontar problemas
que ocorrem na Sabesp, como
a política de terceirização,  que
prejudica a qualidade dos ser-
viços ofertados à população.

O vereador Marcelo Del
Bosco discorreu sobre a im-
portância da coleta de dados,
que será apresentada nas pré-

conferências sobre saneamento
para identificar quais localidades
necessitam de melhorias com
maior urgência.

O secretário de Meio Am-
biente de Santos, Fábio A-
lexandre Nunes, o professor
Fabião, manifestou seu apoio ao
Sintius e destacou que o Mu-
nicípio deverá apresentar o
Plano Municipal de Saneamento
Ambiental, que é pioneiro na
Baixada Santista e atende à lei
do marco regulatório.

Tanto o vereador como o
secretário assumiram, durante a
audiência pública, o compro-
misso de realizar as pré-con-
ferências na Cidade.

Representantes dos prin-
cipais sindicatos da Baixada
Santista, de partidos políticos e
da Sabesp também compa-
receram ao evento.

Start Engenharia

Indefinição e silêncio na
negociação do ACT 2010

Empresa apresentará
nova proposta no dia 13

para atender e cobrar da
empresa as eventuais neces-
sidades e melhorias para
todos os funcionários  da
Water Port.

Após duas reuniões de
negociação com a ISACteep
sobre o ACT (Acordo Co-
let ivo de Trabalho) e  a
apresentação de propostas
infer iores ao plei to dos
trabalhadores, fomos sur-
preendidos com mais um
adiamento na agenda.

A prometida apresen-
tação de melhorias ao Sin-
dicato em 7 de julho foi
adiada por duas vezes. Pri-
meiramente, ocorreria no dia
13. Depois foi remarcada para

dia 15.Na última reunião, a
empresa propôs reajuste
salarial de 5,3% e de 6,2%
sobre os benefícios.

No entanto, a proposta
da ISACteep foi rejeitada
pelo Sintius. Acreditamos
que a negociação pode a-
vançar mais.

A nossa diretoria está
providenciando o agen-
damento de reuniões se-
toriais nas bases para re-
passar mais informações aos
trabalhadores. Aguardem.

ISACteep

Indefinição e silêncio a-
companham a negociação do
ACT nessa Empresa. O Sin-
dicato tem se empenhado no
encaminhamento de pro-
postas que representem ga-
nho real ao trabalhador.

As respostas informais
têm sido evasivas, recheadas
de lamentações e queixas de
um possível subfaturamento
no fechamento mensal. Por
outro lado, as reclamações dos

trabalhadores não diminuem.
Muitos reclamam da dimi-
nuição no intervalo de al-
moço, descontos indevidos
nos recebimentos e benefí-
cios, horas extras não remune-
radas e muito mais. Qual é a
verdadeira realidade da Start?

Obtivemos a resposta nas
assembleias realizadas na base
com indicativo de greve para dia
28, caso a empresa não apresen-
te uma boa proposta à categoria.

Nelson Dias

Water Port
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O enterro simbólico do presidente da Sabesp, Gesner Oliveira,  ocorreu em Santos e em São Paulo. Ato chamou atenção da população

A diretoria do Sintius
realizou um protesto, na
manhã do último dia 7, na
porta do Escritório Central da
Sabesp, em Santos. Poste-
riormente, seguiu para São
Paulo para dar continuidade
ao protesto, na sede da presi-
dência da companhia de sa-
neamento, na unidade Costa
Carvalho. Na oportunidade,
ocorreu o enterro simbólico
do presidente da Sabesp,
Gesner Oliveira.

O fato chamou a atenção
não só da categoria, mas tam-
bém de transeuntes e  moto-
ristas que passavam pelos locais.
O motivo do ato foi a intran-
sigência por parte da empresa

Sintius protesta contra Sabesp
de uma forma bem humorada

em negociar o ACT (Acordo
Coletivo de Trabalho) 2010/
2011 e a imposição de metas pa-
ra o pagamento integral da PLR,
sem discuti-las com o sindicato.

Os trabalhadores encon-
tram-se em estado de greve
desde o princípio de junho,
quando foi encerrada uma
greve de nove dias (de 25 de
maio a 2 de junho).

Ação civil pública
Durante o ato, o pre-

sidente do Sindicato, Mar-
quito Duarte, afirmou que o
Sindicato ingressará com duas
ações civis públicas contra a
Sabesp na próxima semana.

Uma delas solicitará a

Julgado dissídio coletivo de
greve do ACT 2010/2011
Na tarde da última

quinta-feira, dia 8 de julho,
o TRT (Tribunal Regional
do Trabalho) julgou o dis-
sídio coletivo de greve do
ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho) 2010/2011 da
Sabesp.

Após a sustentação oral
dos advogados dos sin-
dicatos que representam os
trabalhadores da companhia
de saneamento, a desem-
bargadora relatora do pro-
cesso, Anélia Lee Chum, e
os demais desembargadores
do TRT mantiveram o re-
ajuste de 5,05% (índice da
inflação medido pelo IPC-
Fipe), com repasse aos
benefícios, além de au-
mento real de 1,5%, que será
pago em janeiro de 2011
(devido ao período elei-
toral), retroativo a maio
deste ano.

As demais cláusulas do
ACT foram mantidas pelo
TRT, incluindo os 98% da
garantia de emprego.

O Sintius teve um pa-
pel importante para essa
vitória no tribunal. Outros
itens do ACT também fo-
ram apreciados pelos de-
sembargadores do TRT e
estamos aguardando a pu-
blicação do acórdão no
Diário Oficial do Estado.

Dias parados
O TRT considerou ain-

da que a greve dos tra-
balhadores da Sabesp não
foi abusiva. Portanto, a
categoria não será des-
contada, nem precisará
compensar os dias parados.

Nos próximos dias, o
acórdão da decisão dos de-
sembargadores será pu-
blicado. Após a publicação,
a empresa terá oito dias para
apresentar um eventual
recurso.

Esgotado este prazo, o
Sintius convocará assem-
bleia para esclarecer os
trabalhadores e para uma
possível deliberação.

nulidade do pagamento de um
bônus de cerca de R$ 800 mil
aos diretores da empresa e aos
representantes do Conselho
de Administração. Cada um
recebeu cerca de R$ 40 mil.
A outra ação denunciará a
real situação do tratamento de
esgoto na Baixada Santista.

Além da tarifa desse ser-
viço ser alta, as Estações de
Tratamento de Esgotos (EEEs)
inauguradas recentemente
pela Sabesp ainda não en-
traram em funcionamento.

Já as unidades antigas,
são operadas de maneira
imprópria,  devido à falta de
investimento na manutenção
de equipamentos.

Meio ambiente
Política Nacional de Resíduos
Sólidos é aprovada no Senado

O Senado aprovou no
último dia 7, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos. O projeto
pretende reduzir a geração de
resíduos, incentivar a reciclagem
e determinar o que fazer com o
lixo remanescente. A proposta,
que também busca obrigar
fabricantes, importadores, distri-
buidores e vendedores a recolher
embalagens usadas, segue para
a sanção do presidente Lula.

Uma das principais me-
didas é a “logística inversa”,
referente à responsabilidade das
empresas sobre o recolhimento
das embalagens usadas. Ela
valerá para o setor de agro-
tóxicos, pilhas e baterias, pneus,
óleos lubrificantes, eletro-
eletrônicos e lâmpadas. 

O projeto determina ainda
as áreas possíveis para a cons-
trução de aterros sanitários, a-

lém de tratar da possibilidade de
incineração de lixo para evitar o
acúmulo de resíduos.

A lei vai disciplinar o tra-
tamento desse material em todo
o país, por meio de planos
municipais e regionais, além do
plano nacional. Em quatro anos,
todos os municípios deverão ter
um plano diretor a respeito.

As cidades brasileiras pro-
duzem 150 mil toneladas de lixo
por dia, das quais 59% são
destinadas aos lixões. Apenas
13% do lixo do país vão para
aterros sanitários.

Sabesp
Fotos: Rafaela Biagioni
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Beneficiários tiram dúvidas
sobre reestruturação do PES

Gerente da Fundação CESP explicou os motivos das
mudanças em reunião realizada na sede do Sindicato

Sandro Thadeu

Novos sócios do Sintius - Junho/2010
Alexandre Crivellari Roque – Ativa/Cooperativa de Itariri

Adriana de Souza Andrade – Ativa/Sabesp
Carlos Batista – Aposentado/CPFL

Cristóvão Siles das Dores – Aposentado/Sabesp
Edson Sena Teles – Aposentado/Sabesp

Geraldino da Conceição Rosa – Ativa/Start
José Eduardo de Oliveira – Aposentado/Sabesp

Leonardo da Silva Viana – Ativa/Start
Márcio Ricardo Salomão – Ativa/Sabesp

Marcus Vinicius Ribeiro Cruz – Ativa/Start
Renata Schott Guastini – Ativa/Sabesp

Rogério dos Santos Pocius – Ativa/ISACteep
Sérgio Bekerman – Ativa/Sabesp

Sylvia Freire Madazio – Pensionista/Elektro

Alcida de Carvalho
Pensionista/Sabesp
Falecida em 13/06

Rubens Mariano
Aposentado/Sabesp

Falecido em 22/06

Manoel Luiz Blanco
Aposentado/Eletropaulo

Falecido em 30/06
Blanco foi  do Conselho Fiscal

do Sintius, de 1987 a 1990

Lauro da Silva
Aposentado/Eletropaulo

Falecido em 29/06

FalecimentosSabesp: complementação de
aposentadoria/pensão pago a maior

Os descontos dos valores pagos a maior no período de janeiro/
2007 a agosto/2009 serão descontados na folha de pagamento
dos beneficiários em até 24 meses, nas seguintes condições:

1) Até 30% do valor da Complementação de
aposentadoria/pensão, desde que o total do débito

seja quitado no prazo máximo de 24 meses
2) Não atendendo a 1ª condição, o desconto será

efetuado no valor que resultar o valor total do débito
dividido em 24 parcelas

Além disso, outros beneficiários apresentam vencimentos
inferiores ao valor da parcela. Desta forma, o valor de

desconto será igual ao vencimento da complementação de
aposentadoria/pensão até quitação total do débito.

A reestruturação do PES
(Plano Especial de Saúde), da
Fundação CESP, foi o tema de
duas reuniões realizadas na sede
do Sintius nos dias 21 e 30 de
junho. A perda de usuários
ocasionou déficit financeiro,
o que motivou as alterações
no PES. As mudanças entram
em vigor a partir de setembro
deste ano.

Conforme o gerente de
Divisão de Atendimento ao
Cliente, Acácio Moreira, o
novo plano tem como foco a
sustentabilidade e oferece
cinco opções, que garantem a
mesma cobertura de pro-
cedimentos e a qualidade
técnica dos serviços atuais.

Os novos planos estão
divididos da seguinte forma:
Básico 200 (melhor custo
benefício para quem mora no

interior), Básico 300 (melhor
custo benefício para cobertura
estadual), Especial 400 (opção
intermediária a quem busca
conforto), Global 500 (padrão
superior) e Global 600 (rede
mais completa).

As mudanças geraram dú-
vidas e críticas entre os usuários,
como a diminuição da rede cre-
denciada e o reajuste nas tarifas.

De acordo com o gerente
da Fundação, a reestruturação
no novo PES foi feita com base
nas faixas etárias e eliminou as
faixas de renda.

Portanto, não há mais dis-
tinção de preços entre as tabelas
de PES A (titulares) e PES D
(agregados).

Além disso, houve um
aumento significativo nos va-
lores da coparticipação em
internações, consultas e pro-

cedimentos, o que deixou os
usuários indignados.

Até o dia 23 de julho, os
usuários devem enviar um
Termo de Intenção preen-
chido, comunicando sua op-
ção de plano. No entanto, o
Sintius já solicitou a pror-
rogação desse prazo.

É possível migrar de
plano ou optar pela conti-
nuidade na mesma categoria.
Os usuários que migrarem
para um novo plano de ca-
tegoria inferior ao plano atual
não precisarão cumprir ca-
rência.

Aqueles que ainda es-
tiverem cumprindo carência
do plano atual, apenas pre-
cisarão cumprir a carência
restante.

O Sindicato pretende
ingressar com ação civil pú-

blica, com pedido de liminar,
para que a Fundação CESP
mantenha o PES nos moldes
atuais.

Além disso, a nossa di-
retoria e a Fenatema (Fe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores em Energia, Água

e Meio Ambiente) está bus-
cando criar alternativas para
essa situação.

O Sintius também estava
em tratativas com um plano
alternativo (Unimed), mas as
negociações com a operadora
não avançaram.

A Superintendência Na-
cional de Previdência Com-
plementar (Previc), órgão do
Ministério da Previdência, apro-
vou o novo modelo de plano
previdenciário da Sabesprev : o
Sabesprev Mais (Plano CD –
Contribuição Definida).

Esse processo não teve a
participação das entidades
que representam os traba-
lhadores. O Fórum das En-
tidades tentou propor me-
lhorias, mas não teve suas
reivindicações atendidas.

Diante desse descaso, o
Fórum das Entidades ingressará
com ações na Justiça, uma vez
que haverá a redução das apo-
sentadorias e o aumento nas
atuais contribuições do plano
BD (Benefício Definido), o que
pode inviabilizar a perma-
nência de muitos da categoria
no atual plano previdenciário.

As ações judiciais terão
como objetivo obrigar que a
Sabesp pague o serviço passado.
O pleito será realizado com base
em documentos oficiais pro-

Sabesprev: não há pressa
para migrar de plano

tocolados pela própria Sabesprev
junto ao órgão regulador, que
trazem fortes indícios do não
pagamento dessa dívida.

Este novo fato poderá
reduzir consideravelmente o dé-
ficit do plano BD ou aumentar
a reserva individual do plano
Sabesprev Mais.

A principal diferença entre
o Plano de Benefícios Básico e
o Sabesprev Mais é que o novo
estabelece a perda do benefício
vitalício concedido e a possi-
bilidade de recálculo anual do
benefício a receber de acordo
com o saldo da reserva exis-
tente para cada participante, po-
dendo haver redução do seu valor.

Sem pressa
O Sintius alerta que o prazo

para a migração estipulado pela
Sabesprev poderá ser de até 120
dias. Em breve, o Fórum das
Entidades elaborará um co-
municado informando aos tra-
balhadores as características, pro-
blemas e pontos que discu-
tiremos na Justiça.

Alberto Martins da Silva
Aposentado/Sabesp

Falecido em 02/07
Alberto era um dos sócios
mais antigos do Sintius. Ex-
funcionário da Sabesp, foi

admitido na empresa em 1928


