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Boletim unificado paraJ
O Sintius ingressou, na

manhã do último dia 02, com
Ação Civil Pública contra a
Sabesp, devido a irregularidades
no contrato de cerca de R$ 20
milhões feito com a Saenge
Engenharia de Saneamento e
Edificações Ltda., que venceu o
pregão eletrônico 42119/08 para
a contratação de empresa para
a prestação de serviços de
engenharia na Unidade de
Negócios da Baixada Santista da
Estatal.

A ação foi distribuída para
a 1ª Vara da Fazenda Pública
de Santos, cujo juiz titular é
José Vitor Teixeira de Freitas.

Liminar
A medida tem um pedido de

nulidade da licitação e do con-
trato firmado (assinado  por dois
representantes da Sabesp - o
diretor de Sistemas Regionais,

Ação do Sintius na Justiça pede nulidade da licitação,
ressarcimento de prejuízos aos cofres públicos, além de punição aos responsáveis

Umberto Semeghini, e pelo
Superintendente de Gestão e
Desenvolvimento Opera-
cional de Sistemas Regionais,
Joaquim Ornik), com a con-
denação dos responsáveis a
ressarcirem os prejuízos
causados à população e
aplicação de penalidades
previstas na Lei de Im-
probidade Administrativa,
que prevê até a suspensão
dos direitos políticos dos
responsáveis.

Essa concorrência pú-
blica da Secretaria de Es-
tado de Saneamento e E-
nergia foi aberta em 17 de
setembro do ano passado.
Em 19 de novembro de
2008, a seção empresarial
do Diário Oficial do Estado
trouxe a nomeação da Sa-
enge Engenharia como a
companhia vencedora.

Informações revelam
superfaturamento de até 500%

Segundo o presidente Mar-
quito Duarte, a licitante cobra uma
quantia de até 500% superior nos
trabalhos mais executados, des-
cumprindo os valores previstos
nas planilhas de quantitativos e
preços unitários do banco de
preços da estatal, conforme
publicado em edital. “Para ser-
viços costumeiros e numerosos,
a Saenge apresenta valores que
extrapolavam, em muito, os
valores estabelecidos pela própria
Sabesp”, diz. O Sintius juntou na
ação civil pública documentos que

comprovam essas irregularidades.
Como exemplos, podemos citar
serviços de reparo de ramal de
esgoto PVC até 2m - preço do
Banco da Sabesp (R$ 313,42) e
valor contratado (R$ 916,38); e
reparo de ramal de água em PEAD
- banco Sabesp (R$ 69,22) e
preço contratado (R$ 201,03).

A entidade também pediu
liminar urgente para que a estatal
ajuste os preços dos serviços
contratados aos valores do banco
de preços e serviços do  edital para
evitar mais danos ao Poder Público.

Os advogados do sindicato,
Marcelo Nunes Moura e Luiz
Sérgio Trindade, explicam que
não houve atendimento aos
princípios básicos norteadores da
Lei de Licitação (Lei nº 8666/93)
e da Constituição Federal (artigo
37), referentes à isonomia, le-

galidade, impessoalidade, mo-
ralidade e eficiência por parte da
Sabesp que, ao contratar a Sa-
enge, quando já possuía contratos
em plena vigência para a Baixada,
ou seja, houve concomitância de
contratos, o que gera danos
evidentes à população.

O presidente Marquito Duarte aponta os valores muito acima da média aceitos pela Sabesp

Sandro Thadeu

Desrespeito para
com funcionários

da Baixada Santista
O Sindicato não concorda

com a falta de respeito do supe-
rintendente de Gestão e Des.Op.
de Sist. Reg., Joaquim Ornik,para
com os funcionários e gerentes da
nossa UN. A medida teve a
complacência do Dep. de Gestão
e Des. Op. da BS.

Apesar de nossos funcionários
e gerentes  conhecerem tão bem a
realidade do sistema de abas-
tecimento da região, durante o
Carnaval,  foram enviados para cá
engenheiros de outras unidades
para supervisionar as atividades.

Gostaríamos de saber se nossos
funcionários, que sempre cuidaram
tão bem do sistema, vão precisar
agora de pitacos de forasteiros.

ASSEMBLEIA
Para a aprovação da pauta de

reivindicações da Sabesp
Dia 10 - Terça-feira
Horário: 18 horas

Local: Sede e sub-sede, em Registro
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Os trabalhadores da
Cetesb da Baixada Santista
e do Vale do Ribeira apro-
varam, no mês passado, a
pauta de reivindicações re-
ferentes ao Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) 2009/
2010. Ela será entregue à
empresa até o final da pri-
meira quinzena deste mês.

Os principais itens do
documento são a adequação
do Plano de Cargos e Sa-
lários - implementado a partir
de outubro do ano passado -

Sabesp

O governador José Serra
(PSDB) deixa clara sua des-
consideração para com os
trabalhadores experientes nas
mais variadas funções da área
operacional da Sabesp, que
durante anos dedicaram suas
vidas à empresa ao aceitar, sem
relutar, a determinação do
Ministério Público Estadual - o
cumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta para
desligar 2.250 funcionários
aposentados pelo INSS do
quadro permanente da estatal.

Entretanto, para passar
uma imagem positiva à po-
pulação, a Sabesp divulga aos
quatro cantos a realização de
um grande concurso público
para o preenchimento de 1.771
vagas, com o objetivo de
prestar um serviço de qua-
lidade as 365 cidades de São
Paulo. Até agora, o que nin-
guém explicou é o que conte-
cerá com os 479 postos de
trabalhos restantes.

Para comprovar a falta de
zelo pelos trabalhadores que
serão demitidos, o presidente
da Sabesp, Gesner de Oliveira,
e a secretária estadual de

Saneamento e Energia, Dilma
Pena, convocaram os sin-
dicatos às pressas para co-
municar a decisão, em reunião
realizada no último dia 20 de
fevereiro, em São Paulo.

Embora tivesse um prazo
de 180 dias para iniciar o
processo de desligamento, a
empresa ignorou tal medida.
Ainda este ano, 70% desse
pessoal será dispensado. Em
2010, saem 15% e os 15%
restantes, em 2011. Os pri-
meiros dispensados serão
aqueles que possuem o tempo
de contribuição necessário
para o recebimento de suple-

mentação de aposentadoria da
Sabesprev. Todas as verbas
rescisórias serão pagas, inclusive
os 40% sobre o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

Durante a reunião, o
Sintius tentou minimizar os
efeitos das demissões para os
trabalhadores ao solicitar e
conquistar a manutenção do
plano de saúde por até seis
meses após o desligamento.

O Sintius tomará as me-
didas cabíveis para dar início
ao processo judicial contra o
TAC. No dia 10, ocorrerão
assembleias na sede e na sub-
sede para tratar do tema.

Repúdio ao TAC dos aposentados
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Crise financeira

A crise financeira, que
assolou os Estados Unidos a
partir do final de outubro,
espalhou-se rapidamente por
outros países do mundo, devido
à influência deste país na
economia global. A conse-
quência disso foi a demissão de
milhares de trabalhadores nos
cinco continentes.

Diante disso, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
estima que, até o final do ano,
cerca de 18 milhões de pessoas
estarão desempregadas, numa
perspectiva otimista. No entanto,
se a recessão continuar esse
número poderá ser ainda maior:
51 milhões.

Infelizmente, a mesma
situação se repetiu no Brasil.
Desde novembro, o mercado
de trabalho formal brasileiro já
perdeu 797,5 mil vagas desde
novembro, conforme dados do
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempre-
gados). Desse total, 1.059
ocorreram na Baixada Santista
e 101 no Vale do Ribeira.

Recentemente, acompa-
nhamos pela imprensa que a

Mais uma vez, quem paga
o pato são os assalariados

Embraer dispensou mais de
4.200 funcionários, bem como
o pedido de empresários para
a flexibilização de direitos
trabalhistas. Bem estruturada,
a economia brasileira sentiu
bem menos o efeito do que a
estadunidense.

Depois de anos sucessivos
de lucros, na primeira opor-
tunidade, os trabalhadores
acabam pagando o pato. Isso
acontece, porque os patrões
não aceitam o fato de receber
menos para não prejudicar pais
e mães de família. Tanto é, que
em alguns casos, funcio-
nários já estão sendo cha-
mados de volta para o local
de trabalho.

A locomotiva brasileira
está de volta ao trajeto original,
ou seja, no caminho inverso da
crise. Atualmente, diversas
companhias internacionais e
nacionais se autodenominam
sustentáveis. Será que tal
conceito realmente é mantido
na hora de revisar os lucros em
detrimento da manutenção dos
empregos dos próprios fun-
cionários? Para a reflexão...

Pauta de reivindicações aprovada

O TAC foi assunto de várias reuniões entre os sindicalistas

Cetesb

, garantia de emprego de 100%,
Participação de Resultados
(PR), reajuste salarial conforme
inflação apontada pelo Dieese
e aumento real de 15%.

Projeto de lei
O Sindicato apoia o projeto

de lei estadual 130/2008, de
autoria do deputado Carlinhos
Almeida (PT), que prevê a
análise periódica da qualidade
das praias do litoral, dos rios e
das represas de São Paulo.

Esse trabalho seria incluído

no Programa de Monitora-
mento das Praias feito
semanalmente pela Cetesb.

A proposta pode gerar
novos postos de trabalho e
também manter o atual qua-
dro técnico das unidades da
região, evitando assim a
transferência de 70% do
quadro de trabalhadores da
agência ambiental de Santos
(a primeira criada fora da
capital paulista) para outras
unidades da Cetesb no
Interior do Estado.

Dia Internacional da Mulher
Uma data comemorativa que

deve ser lembrada diariamente
Celebrado mundialmente no

no próximo dia 8, o Dia In-
ternacional da Mulher é uma data
comemorativa para comemorar
os feitos econômicos, políticos e
sociais alcançados pelo sexo
feminino ao longo da história.

As mulheres de hoje são
verdadeiras guerreiras. Muitas
delas encaram diversos
desafios ao mesmo tempo,
como estudar, cuidar da
educação dos filhos, trabalhar
fora de casa e ainda dar conta
dos afazeres domésticos.

Infelizmente, o sexo
feminino ainda é desvalorizado
na questão, pois ganha salário
inferior aos homens e convive
com desvantagens na carreira
profissional. Isso sem contar os
casos de violência masculina e
a jornada excessiva de
trabalho, que ocorre com
menos frequência.

Origem
Em 8 de março de 1857, em

Nova York, 129 trabalhadoras de
uma indústria têxtil, que
protestavam contra as más
condições de trabalho, foram
trancafiadas e queimadas vivas.

No mesmo dia, mas em
1917,  operárias russas cruzaram
os braços, ato considerado o
estopim da grande Revolução
Russa. No entanto, somente em
1975, a data foi oficializada por
meio de um decreto da ONU.

Fausto Simões Jrúnior
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Energéticas e Water Port

Trabalhadores começam a se preparar
para a Campanha  Salarial deste ano

CALENDÁRIO
EMPRESA LOCAL DATA HORÁRIO

WATER PORT Santos 9 de março 07h30

START São Vicente 11 de março 07h30

Praia Grande 12 de março 07h30

CPFL Pça. Andradas 13 de março 07h30

EA Santos 16 de março 07h30

EA São Vicente 17 de março 07h30

AG São Vicente 18 de março 07h30

EA P. Grande 19 de março 07h30

AG. P. Grande 20 de março 07h30

EA Cubatão 24 de março 07h30

AG Cubatão 25 de março 07h30

EA V. Carvalho 26 de março 07h30

AG V. Carvalho 27 de março 07h30

ISACTEEP Escritório 30 de março 07h30

SE B. Santista 31 de março 07 horas

O nosso Sindicato dá
continuidade às reuniões
setoriais, iniciadas em
fevereiro em todos os setores
da Sabesp da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira.
Dessa vez, a partir do dia 9,
será a vez dos diretores do
Sintius começarem os
trabalhos nas empresas
energéticas (CPFL Pira-
tininga, Start e ISACteep) e
da Water Port - ver mais
detalhes no calendário ao lado.

Fazendo uma anlagoia
com o futebol, as reuniões
setoriais são uma espécie de
aquecimento para mais uma
intensa campanha salarial,

As negociações do
acompanhamento do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT)
2008/2009 da ISACteep
não têm tido reflexos posi-
tivos. Após meses de di-
versas tentativas, com poucas
reuniões, obtivemos três tipos
de respostas inéditas: “não”;
“empresa está impossibilita
de atender”; e “está es-
tudando”. Portanto, essa
velha história se repete mais
uma vez.

O fato é que um novo

Funcionários da Sabesp participaram bastante das reuniões

Fausto Simões Jrúnior

que será iniciada em breve, ou
seja, é como se fosse uma
espécie de pré-temporada,
na qual os times se preparam
para a disputa de cam-
peonatos ao longo do ano.

Durante os encontros, os
diretores coletam sugestões de
trabalhadores de itens que
possam ser inseridos nas
pautas de reivindicações, além
de discutir com a categoria a
conjuntura para próxima
campanha salarial.

Portanto, daqui para a
frente, é importante que a
categoria reflita e discuta para
fortalecer a luta por melhores
condições de vida e trabalho.

Aquela velha história:
ISACteep não Ata e nem desAta

ACT está próximo e tudo
dependerá de nossa capa-
cidade de mobilização. Existe
no momento a união em nossa
categoria e lutaremos juntos
contra previsíveis assuntos
depreciadores, que tentam
diminuir ainda mais nossa
dignidade profissional e salarial.

Além disso, exigimos re-
conhecimento. A crise finan-
ceira mundial não existe em
empresas que continuam di-
vulgando lucros cada vez mais
exorbitantes e progressivos.

O Sintius conseguiu fechar
um acordo com o engenheiro
Walmir, da unidade da Start,
em Praia Grande, para que os
funcionários daquele local
sejam liberados uma hora mais
mais cedo do trabalho para que
possam usufruir do atendimento
odontológico prestado na sede
do Sindicato.

Como a jornada de tra-
balho dos funcionários da Start
é até as 17 horas, eles não
conseguiam chegar da Praia
Grande a tempo da consulta.

Funcionários da Start
são liberados mais
cedo para consulta

odontológica

Sintius fecha convênio para
cursos de gradução a distância

O Sintius firmou convênio.
Dessa vez, com o Instituto
Avançado de Desenvolvimento
Educacional (IADE), que ofe-
rece cursos de graduação e
pós-graduação a distância.
Associados  têm desconto de
8% na mensalidade.

Mais informações podem
ser obtidas no Colégio Trei-
nasse, que fica na Avenida
Conselheiro Nébias, 337,
Encruzilhada, em Santos.
Outra forma de contato é
pelo telefone 3232-9273,
falar com Audrey.

PLANTÃO
IMPOSTO DE RENDA 2009

Em março: dias 13, 20 e 27
Em abril: dias 3, 17 e 24

Horário: das 8 às 11 horas
Agendamento na secretaria do Sindicato pelo

telefone 3226-3200
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Departamento de Aposentados Aqui tem notícia importante!

Cuidados com a pressão arterial
1) O que é hipertensão arterial?
É a pressão arterial acima de 140/90 mmHg ou 14 por 9

2) Quem está sujeito a ter hipertensão?
Consumidores de bebida alcoólica
Quem tem histórico de hipertensão na família
Afrodescendentes
Quem não tem vida saudável
Diabéticos
Quem usa muito sal no alimento
Quem tem excesso de peso

3) Como tratar
Evite ficar parado. Caminhe mais
Diminua o sal da comida
Tenha alimentação saudável
Não fume
Diminua ou abandone o alcoól
Leve problemas do dia a dia de forma mais tranquila
Mantenha o peso saudável
Compareça às consultas médicas regularmente
Siga as orientações de seu médico

4) Se não for tratada, a doença é
fator de risco para:
Derrames
Doenças do coração
Paralisação dos rins
Tensões nas artérias
Alterações da visão

Admitidos no DAP em fevereiro
Nome Empresa
Domingos Paulo Sucigan Aposentado CPFL
Francisco Guedes da S. Filho Aposentado CPFL
João Ribeiro de Oliveira Aposentado Sabesp
Maria Aparecida da Silva Vitalino Pensionista CPFL
Maurício Barbosa Aposentado CPFL
Vander Luís Biasini Ativo CPFL

De 26 a 30 de novembro,
será realizada a 5ª Festa Tropical
do DAP, na Colônia de Férias
do Sintius, em Caraguatatuba.

Quem pagar à vista terá 5%
de desconto. No caso de de-
sistência, o valor será devolvido
com desconto de 10% (ver
valores na tabela ao lado).
Hospedagem, pensão completa,

DAP organiza a 5ª Festa
Tropical, em Caraguatatuba

PREÇO POR PESSOA

DE 0 A 2  ANOS: ISENTO
DE 3 A 6  ANOS: R$ 220,00 (1X R$ 40,00 + 6X R$ 30,00)
DE 7 A 11 ANOS: R$ 270,00 (6X R$ 40,00 + 1X R$ 30,00)
MAIS DE 12 ANOS: R$ 300,00 (2X R$ 50,00 + 5X R$ 40,00)

Petrasoli, ex-presidente do
Sintius, morre em Sergipe

O ex-presidente do Sindicato,
Carlos Alberto Petrasoli,
morreu no último dia 28, em
Barra dos Coqueiros (SE), aos
55 anos de idade.

dap.sintius@bignet.com.br
Tel.: (13) 3226-3200 DAP – ramal 3215

Diretor DAP Carlos Silvio

Atendimento do Departamento
de Aposentados e Pensionistas

Novo telefone do
posto de entrega das

cestas básicas das
energéticas

3222-6107

Ele foi técnico especialista da
antiga Eletropaulo, de onde foi
desligado em 1996, e esteve à
frente do Sintius de 1987 a
fevereiro de 1990.

José Rocha da Silva
aposentado/Sabesp

faleceu em 08/02/2009

Nelson Elói de Oliveira
aposentado/Sabesp

faleceu em 11/02/2009Falecimentos

transporte em ônibus de turismo,
frutas, frios, bebidas e a gorjeta
do motorista estão inclusos no
pacote.

Mais informações podem
ser obtidas às segundas e quar-
tas-feiras, das 14 às 17h30, na
RuaSão Paulo, 24/26, Vila
Mathias, com Suely. Telefone
para contato: 3226-3200.

Palestra sobre Previdência Social
No dia 27, o advogado

especializado em Direito
Previdenciário, Sergio Pardal
Freudenthal, esteve na sede do
Sindicato para proferir palestra
sobre Aposentadoria Especial
e Fator Previdenciário.

Ele discorreu sobre a
desaposentação, que, na práti-
ca, é uma revisão do benefício,
e sobre a aposentadoria es-
pecial, que continua válida para
quem trabalha em condições
insalubres previstas em lei.

Por fim, teceu críticas
severas a respeito do Fator
Previdenciário, que, sob sua
ótica, é uma injusta forma de
redução do benefício do apo-
sentado. Para mais infor-
mações procure o sindicato.

Sandro Thadeu


