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Um dos momentos mais marcantes desse ano para a categoria foi a greve de nove dias na Sabesp,
devido à intransigência por parte da empresa em negociar o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) com a categoria. Essa foi a maior paralisação dos trabalhadores da
companhia de saneamento da Baixada Santista e Vale do Ribeira desde o ano de 2001

Fotos: Arquivo

Os constantes problemas relatados pelos funcionários das agências da CPFL Piratininga
também levou o Sindicato a reivindicar melhorias para os trabalhadores dessas unidades

A diretoria do Sintius informa os
associados que o Sindicato
estará em recesso de 22 a 31 de
dezembro. As atividades serão
retomadas no dia 3 de janeiro

Tensão. Preocupa-
ção. Tranquilidade. Fe-
licidade. Alívio. Espe-
rança. Esses foram al-
guns dos sentimentos
mais comuns entre os
urbanitários ao longo
de 2010.

Foi um ano de mui-
tas lutas, que exigiu o
empenho de todos para
a construção de um fu-
turo melhor.

Sem dúvidas, a difi-
culdade sempre apare-
ce. No entanto,  a união
e a solidariedade são os
diferenciais dos urbani-
tários para encarar de
frente os desafios.

Por meio da impren-
sa e das ações promovi-
das pelo Sindicato ao
longo deste 2010, a po-
pulação tomou ciência
das dificuldades enfren-
tadas pelos profissionais
que atuam nos setores de
saneamento, energia e
meio ambiente das regi-
ões da Baixada Santista
e do Vale do Ribeira.

Foram vários protes-
tos para manifestar a in-
dignação contra os pro-
blemas. Também, em
muitas ocasiões, foi a
maneira encontrada
para abrir um canal de
diálogo com as empre-
sas para resolvê-los.

A Diretoria enaltece
a coragem dos compa-
nheiros para enfrentar as
dificuldades e agradece
a confiança no trabalho
realizado ao longo des-
ses anos na defesa dos
interesses da categoria.

Mais um ano che-
ga ao fim. É o momen-
to propício para refle-
tir sobre tudo o que
ocorreu em 2010.

Aproveite 2011 para
realizar sonhos, refazer
planos e ponderar sobre
a vida e tudo que a cerca.

A Diretoria do Sin-
tius deseja a todos os
associados e  suas res-
pectivas famílias um
Feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo.
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Retrospectiva

Momentos importantes 
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Denúncia do Sintius encaminhada ao Ministério Público sobre as
irregularidades no tratamento de esgoto da Baixada Santista foi
alvo de várias matérias jornalísticas na imprensa regional

A discussão do déficit atuarial da Sabesprev, que chega a quase R$ 600 milhões, e as mudanças
previstas no plano previdenciário fizeram parte das lutas da Diretoria neste ano. A foto acima ilustra
o protesto bem humorado feito pelo Sintius para “homenagear” a atual diretoria da empresa.  Nes-
te caso, houve o enterro simbólico do presidente da estatal, Gesner de Oliveira

Um dos principais palcos de manifestação dos trabalhadores é o
Escritório Central da Sabesp, em Santos, onde fica a su-
perintendência regional da empresa na Baixada Santista. Durante
todo o ano, a categoria mostrou que está empenhada em lutar por
melhorias. A dificuldade de negociação do ACT levou os
trabalhadores a paralisarem as atividades durante nove dias. O
movimento ganhou o apoio de sindicatos da região (Sintraport,
Estivadores, Rodoviários e Servidores Estatutários de Santos),
assim como da UGT e da Fenatema. Como não houve consenso
entre o Sintius e a Sabesp, principalmente pela falta de sensibilidade
do Governo do Estado, o ACT está na Justiça

O ano de  2010 está próximo do fim. Chegou o momento de
olhar para trás e refletir sobre as lutas travadas para  melhorar o
ambiente de trabalho, ter condições mais dignas para exercer
determinada função e até mesmo para defender companheiros
injustiçados e ofendidos com a postura de determinadas chefias.
Certamente, foi um ano de vários desafios. Neste mural, você
poderá relembrar algumas das ações promovidas pelo Sindicato
em defesa dos direitos dos trabalhadores. A diretoria está
empenhada em sempre buscar novas conquistas para a categoria.
É um trabalho que começa a partir deste final de ano, após uma
avaliação da Diretoria. Em janeiro, iniciaremos  a preparação
para as campanhas salariais e, no mês seguinte, a mobilização
dos companheiros . Durante o ano, sempre aparecem as surpre-
sas - normalmente desagradáveis - oriundas da direção das em-
presas, o que exige uma forte mobilização para evitar retrocessos
nos avanços conquistados e buscar melhorias. Por isso, a nossa
união é fundamental para o sucesso  de nossas reivindicações.
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da categoria neste ano

Os trabalhadores da Cetesb fizeram um dia de greve como forma
de pressionar a empresa a fechar o novo ACT. Eles conquista-
ram 85% de garantia de emprego e um aumento de 30,13% no
vale-alimentação. Os profissionais da ISACteep tiveram um re-
ajuste salarial que variou de 5,3% a 7%, conforme definido no
termo aditivo do ACT 2009/2011. Também tiveram reajuste de
8% no vale-refeição, vale-alimentação e cesta básica

Os trabalhadores da Water Port tiveram um importante avanço
no ACT 2010/2011: o aumento do piso salarial para R$ 800,00.
Este fato beneficiou cerca de 30%  do quadro funcional. A
categoria conseguiu ainda um aumento salarial de 5,55%, sendo
0,5% de aumento real

Além das lutas em favor dos trabalhadores, o Sintius promoveu este ano o 1º Torneio de Futebol
Society dos Urbanitários, competição realizada na AA Portuários e vencida pela equipe Siri com Câimbra

Os cerca de 200 funcionários da Start cruzaram os braços de 25 a 30 de agosto, devido à
intransigência por parte da empresa em negociar o novo ACT. O movimento teve 100% de adesão

O Sindicato promoveu reuniões setorias nas unidades do Vale
do Ribeira ao longo do ano para informar os companheiros das
lutas travadas na campanha salarial.Ainda na região, o Sintius
representa os trabalhadores da Cooperativa de Energização e
Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, que obtiveram um
reajuste salarial de 7%

Os diretores e representantes sindicais do Sintius participaram de diversas atividades, como
passeatas, panfletagens e protestos em defesa dos trabalhadores de saneamento, energia e meio
ambiente na Baixada Santista, Vale do Ribeira e até mesmo na capital paulista

Fotos: Arquivo
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O Sintius é um dos
sindicatos mais atuan-
tes de toda a Baixada
Santista e do Vale do
Ribeira. Isso é fruto
do trabalho feito junto
aos trabalhadores ao
longo do ano.

Em 2010, realiza-
mos eleição para que a
base escolhesse os re-
presentantes sindicais,
que têm uma grande
responsabilidade de re-
presentar nossa enti-
dade nos locais de traba-
lho, levantar problemas
e reivindicações junto à
categoria.

Durante o decorrer
desse ano, os repre-
sentantes sindicais fo-
ram importantes nos
trabalhos de mobili-
zação na campanha
salarial, assim como
nas diversas mani-

festações realizadas
para defender os inte-
resses dos urbanitários.

Além disso, a Di-
retoria do Sintius par-
ticipa de importantes
espaços na sociedade
civil organizada para
discutir políticas pú-
blicas regionais, esta-
duais, federais e até
mesmo internacionais
de saneamento, ener-
gia, meio ambiente,
previdência e trabalho.

Por exemplo, o Sin-
tius é um dos funda-
dores da Fenatema,
criada em novembro. A
nossa entidade participa
do Conselho Municipal
de Saúde de Santos e do
Conselho Previdenciá-
rio do INSS da Baixada
e Vale do Ribeira.

Também represen-
tamos a UGT no Con-

selho Municipal de
Emprego, Trabalho e
Renda de Santos e o
Conselho Sindical Re-
gional.

Inclusive, em 2010,
fomos convidados a
representar a UGT e o
Brasil no curso For-
mação de Formadores
de Nível Internacional.

O trabalho desen-
volvido pelo Sintius é re-
conhecido pela Assem-
bleia Legislativa e pela
Câmara Municipal de
Santos. Por isso, os legis-
ladores santistas convo-
caram, a nosso pedido, u-
ma audiência pública para
discutir o Plano Municipal
de Saneamento.

Atuação sindical é referência
na sociedade civil organizada

Reconhecimento

O Sintius promoveu audiência pública, em parceria com a Câmara Municipal de
Santos, para provocar a Prefeitura de Santos a convocar a Conferência Municipal
de Saneamento. A iniciativa trouxe resultados e o secretário municipal de Meio
Ambiente, o professor Fabião, disse que a Prefeitura convocará a conferência

O Sindicato dos Urbanitários foi uma das entidades que participou da 1ª Conferência
Municipal de Saneamento de Registro, no Vale do Ribeira. Durante a abertura dos
trabalhos, o presidente Marquito destacou a importância da participação popular
nas pré-conferências para a construção do plano municipal de saneamento

Devido à nossa a-
tuação e credibilidade
do trabalho desen-
volvido pela Diretoria
ao longo dos anos, o
Sintius é utilizado com
frequência como fonte
para matérias jornalís-
ticas da imprensa local
sobre saneamento, e-
nergia e meio ambiente.

O diretor de Formação e Políticas Sindicais, Tanivaldo Monteiro Dantas, participa do curso For-
mação de Formadores. A iniciativa é promovida pela CSA (Central Sindical das Américas) e pela
CSI (Central Sindical Internacional). A importância do trabalho de formação e os desafios do
movimento sindical frente ao modelo de globalização neoliberal estão entre os temas debatidos no curso

Fotos: Arquivo
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Sabesp

TST mantém a maioria das
cláusulas do ACT 2010/2011

Os diretores do Sintius
estão realizando reuniões se-
toriais nas bases para in-
formar  a categoria sobre o
efeito suspensivo do ACT
2010/2011 requerido pela
Sabesp junto ao TST (Tri-
bunal Superior do Trabalho).

A decisão do ministro
presidente do órgão, Milton
de Moura França, foi pu-
blicada no último dia 23 de
novembro.

A empresa requereu a
concessão de efeito sus-
pensivo ao recurso ordinário
do dissídio coletivo e o pre-
sidente do TST deferiu par-
cialmente o pedido.

Quatro cláusulas foram
suspensas e o Sintius já ingres-
sou com agravo regimental
para reverter essa decisão.

O presidente do nosso
Sindicato, Marquito Duarte,
teve uma audiência com o
ministro e presidente do TST
no último dia 2 de dezembro,
em Brasília (DF).

O magistrado acredita
que até março do próximo ano
deverá ser julgado o recurso
ordinário do dissídio coletivo
requerido pela empresa.

Histórico
Como não houve acordo

entre a Sabesp e o Sindicato,
as reivindicações da categoria
foram mantidas e a decisão do

Detalhamento do efDetalhamento do efDetalhamento do efDetalhamento do efDetalhamento do efeito suspensieito suspensieito suspensieito suspensieito suspensivvvvvooooo
Cláusulas mantidas
· Hora-extra a 100%
· PLR (Participação dos Lucros e Resultados)
· Garantia de emprego de 98%
· Atestado médico para acompanhantes
· Adicional para dirigir veículos e outros
equipamentos motorizados
· Auxílio-creche
· Subvenção de refeição
· Complementação de auxílio-doença previdenciário
· Cheque-supermercado especial
· Prorrogação da jornada de trabalho com pagamento de 100%
· Desinfecção e lavagem de uniformes

Cláusulas suspensas
· Produtividade/aumento real de 1,5% a partir de janeiro
de 2011
· Adiantamento quinzenal (corresponde a 35% do salário)
· Adicional noturno (suspensão do pagamento de 50%)
· Vigência da data-base de 2 anos (TST estipulou ACT
com 1 ano de vigência)

Cláusulas que ganharam nova redação
· Salário substituição: pagamento da substituição, inclusive em férias, será feito desde que a substituição não tenha
caráter eventual
· Garantia de emprego durante os 12 meses que antecedem a data em que o empregado adquire o direito à
aposentadoria voluntária
· Descanso semanal: remuneração em dobro do trabalho em domingos e feriados e não compensados, sem prejuízo
do pagamento do repouso remunerado
· Exames vestibulares e provas escolares: licença não remunerada nos dias de prova ao empregado estudante,
desde que avisado o patrão com 72 horas de antecedência e mediante aprovação

· Férias anuais (início não pode coincidir com sábados,
 domingos e feriados)
· Gratificação de férias
· Delegado sindical
· Dirigente sindical

Apesar das diversas in-
vestidas da Sabesp e da Sa-
besprev para derrubar a de-
cisão judicial que suspendeu
tanto a migração para o Sa-
besprev Mais como a co-
brança da contribuição extra-
ordinária, informamos que a
liminar está mantida por en-
quanto.

Portanto, o processo não
poderá ser transferido para a
Vara Cível até que seja julga-
do um pedido do Fórum das
Entidades para a manutenção
do processo na Vara da Fa-
zenda Pública.

Continuaremos mobiliza-
dos para alcançarmos nossos
principais objetivos que são:
o pagamento integral do défi-

Sabesprev
Liminar que suspende

migração de plano é mantida
cit por parte da empresa e a
criação de um novo plano que
atenda as expectativas dos
participantes.

Tivemos recentemente
uma reunião de apresentação
com a nova diretoria da Sa-
besprev, quando os mesmos
tomaram conhecimento dos
pleitos do Fórum das Entida-
des e da necessidade de reaber-
tura de negociações para a so-
lução definitiva do problema.

Buscaremos também, jun-
to ao próximo Governo, o
agendamento de reuniões para
reabrirmos as discussões so-
bre o déficit previdenciário e
sobre a criação de um plano
previdenciário que atenda as
demandas dos participantes.A Diretoria fez reuniões setoriais para explicar as mudanças provocadas pela decisão do TST

impasse ficou para o TRT. O
julgamento se deu em julho,
mantendo os direitos que já
existiam e concedendo o au-
mento real de 1,5% a ser pago
em janeiro de 2011.

A Sabesp recorreu ao
TST e pediu que suspendesse
imediatamente os efeitos do
acórdão do TRT até que o

dissídio seja julgado. Em 23
de novembro, foi publicado o
despacho do presidente do
TST que concedeu o efeito
suspensivo.

Companheiros, a nossa
luta ainda não acabou! A
categoria deve permanecer
unida para alcançarmos mais
uma vitória.

Fausto Simões Jr.
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Sintius participa de Seminário
Internacional de Mudanças Climáticas

O diretor de Saneamen-
to e Meio Ambiente do Sin-
tius, Fernando Rodrigues
Assumpção, participou dos
debates sobre políticas pú-
blicas e políticas governamen-
tais sobre as mudanças climá-
ticas no Seminário Interna-
cional Mudanças Climáticas.

O evento foi realizado
em Brasília (DF), nos dias 11
e 12 de novembro, e orga-
nizado pela Fundação Mau-
rício Grabois.

O objetivo dessa ini-
ciativa foi ampliar o debate
sobre o tema e criar um in-
tercâmbio de cientistas de

diversos países, como Brasil,
China, Paquistão e Índia, além
de seus respectivos represen-
tantes governamentais, minis-
teriais e de movimentos sociais.

Os representantes do Go-
verno Federal ressaltaram a
mobilização do Brasil e demais
países como resposta à luta
contra mudanças climáticas.
Um dos grandes vilões do clima
é a emissão de gases, como o
carbono do setor de energia.

Por esse motivo, é preciso
maior investimento na gestão do
uso da terra, melhorar a gestão
do tráfego urbano e intensificar
o uso de biocombustíveis.

Um dos pontos funda-
mentais é mobilizar a socie-
dade para impulsionar as
transformações necessárias
para preservar o meio am-
biente, melhorar a qualidade
de vida da população e esti-
mular o debate sobre mudan-
ças climáticas.

Ao final das atividades,
ocorreu o lançamento do Ins-
tituto Nacional de Pesquisa e
Defesa do Meio Ambiente, que
combinará a defesa do meio am-
biente com desenvolvimento,
conquistas sociais e soberania
nacional por meio do de-
senvolvimento sustentável.

O grupo que assumiu a
ISACteep tem como prio-
ridade acionária o compro-
misso com a lucratividade e
está deixando de lado a res-
ponsabilidade que possui
dentro do setor elétrico do
estado de São Paulo: a manu-
tenção da confiabilidade na
transformação e transmissão
de energia elétrica.

O atual quadro de fun-
cionários não é condizente
com este compromisso social.
A deficiência e a tentativa de
reposição de pessoal não
contemplam as prerrogativas
necessárias para manter a
manutenção e operação pre-
vistas na legislação trabalhista
e nas normas de segurança,
com o objetivo de manter a
sustentabilidade e confiabi-
lidade no sistema elétrico
paulista.

Nos últimos anos, a po-
pulação do Estado e da Bai-
xada Santista tem sofrido com
esta fragilidade. Recentemen-
te, tivemos a ocorrência de um
apagão que deixou boa parte
da região no escuro e até hoje
a população só tem conhe-
cimento da explicação padrão
de que foi um pequeno pro-
blema na “rebimboca da para-
fuseta” e que tudo está sob
total controle.

Realmente, tudo está sob
o controle de uma estatal
colombiana, de velhos chefes
implementados pelo Estado,
de novos chefes com afia-
díssimos chicotes, de velhas
instalações e linhas subme-
tidas aos efeitos do tempo e
sujeitas a uma precária rotina
de conservação implantada
pela privatização.

O Sindicato não tem me-
dido esforços para combater
todos estes problemas. A todo
momento oficializamos ques-
tionamentos, agendamos me-
sas de conciliação na Gerência
Regional do Trabalho e Em-
prego (GRTE) e apresen-
tamos diversas denúncias ao
Ministério Público.

Algumas mínimas situa-
ções foram resolvidas, mas a
ISACteep parece não se inti-
midar com tudo isso e con-
tinua descartando trabalha-
dores com grande e insubsti-
tuível experiência que talvez
só consiga repor a longo
prazo.

O resultado destas demis-
sões acabará implodindo a
planejada estrutura do direcio-
namento estratégico na em-
presa, que tem em seu con-
teúdo manter a excelência na
prestação de serviços e a
satisfação dos clientes.

Relacionado a este assun-
to, em novembro, tomamos
conhecimento do resultado
da pesquisa de satisfação rea-
lizada pela empresa. Curio-
samente, os trabalhadores da
Gerência Regional de Taubaté
parecem não terem entendido
o conceito deste trabalho.

Na apuração dos comen-
tários, foi evidenciada a insa-
tisfação e os requintes de
crueldade com que esses so-
breviventes vêm sendo tra-
tados. A ISACteep só não está
pior, devido ao empenho do
profissionalismo com que
estes trabalhadores executam
suas tarefas.

Porém, a falta de reco-
nhecimento e a insegurança
têm comprometido ampla-
mente o bom relacionamento
corporativo.

Resta dizer que o Sintius
tem feito a sua parte e con-
tamos com os companheiros
para se unirem nas mobi-
lizações futuras. Precisamos
estar preparados para com-
bater um futuro pior.

Afinal, os trabalhadores
nunca sabem quando podem
ser eletrocutados durante um
aterramento móvel tempo-
rário, atingidos pela queda de
uma cadeia de isoladores com
cabo e bobina ou até mesmo
quebrar partes do corpo na
queda de uma escada indevi-
damente apoiada em frágeis
equipamentos.

ISACteep

Apagão e acidentes: reflexos do
enxugamento do quadro funcional

O apagão ocorrido no dia 27 de setembro deste ano reflete a falta de confiabilidade do sistema
elétrico e de compromisso social da empresa para com os moradores da Baixada Santista

Water Port
Empresa inicia as discussões
sobre as metas da PPR 2011

No último dia 26, foi inici-
ada a negociação do Plano de
Participação nos Resultados
2011 da Water Port. Na ocasião,
a empresa apresentou as metas
administrativas e operacionais
pretendidas. Sobre 2010, apare-

ce na meta administrativa o pra-
zo para execução da implanta-
ção da rede de esgoto do Proje-
to Alemoa e, na operacional, a
redução na quantidade de fal-
tas não justificadas e despesas
com veículos operacionais.

O Sintius está propondo al-
teração nos valores das metas
operacionais e a continuidade
da negociação para posterior
apresentação aos trabalhadores.

A Water Port apresentou o
acompanhamento das metas da
PPR 2010, que aponta o cum-
primento do acordado, demons-
trando o comprometimento dos
profissionais em suas tarefas.

Reprodução do site do jornal A Tribuna
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Fundação CESP

Funcesp é acionada pela AAFC
para pagamento de ação judicial

Orçamento

Start

Previsão
orçamentária de
2011 é aprovada

Os nossos associados apro-
varam, por unanimidade, a pre-
visão orçamentária do Sintius
para 2011 durante assembleia
realizada na noite de 29 de
novembro. A reunião ocorreu
no auditório de nossa sede.

Os números foram apre-
sentados pelo diretor de Finan-
ças do Sintius, Evandro Carva-
lho da Silva, e pela contadora
que presta serviços à nossa
entidade, Maria Cristina Reis.

Conforme cálculos feitos
pela Secretaria de Finanças, a
projeção de despesas para 2011
será de R$ 1,6 milhão.

Contribuição assistencial
No pagamento de de-

zembro deste ano, a Sabesp
estará descontando a primeira
parcela (2,525%) sobre o sa-
lário referente à Contribuição
Assistencial, conforme de-
liberado em assembleia rea-
lizada em abril último.

A Sabesp também estará
devolvendo o valor referente
a meia mensalidade des-
contada em favor do Sin-
dicato, em agosto de 2010, a
título de empréstimo.

O futuro da Fundação
CESP, que administra planos
de previdência e saúde, pode
estar em risco. Com o objetivo
de alertar os trabalhadores da
ativa e aposentados suple-
mentados da entidade, o Sin-
tius convocou assembleia no
último dia 9 para discutir a
questão.

A preocupação é grande,
devido a uma ação ajuizada
pela AAFC (Associação dos
Aposentados da Fundação
CESP) para beneficiar alguns
aposentados complemen-
tados e amparados pela lei
estadual nº 4.819/1958.

Na ação, a AAFC so-
licitou que o pagamento a
esses aposentados fosse feito
pela Secretaria de Estado da
Fazenda, CESP, Cteep e Fun-
dação CESP.

Recentemente, a AAFC
obteve êxito na ação, mas a
Justiça ainda não deter-

minou quem seria o res-
ponsável pelo pagamento
dessas perdas.

O processo já está em
fase de execução. Os va-

lores podem causar um
grande rombo na Funcesp e
comprometer o futuro da
fundação. Caso a Fundação
seja obrigada a pagar sozinha

essa conta, poderá quebrar,
porque as reservas formadas
no PES (Plano Especial de
Saúde) e os recursos des-
tinados ao pagamento da

previdência privada podem
ser bloqueados para atender
a decisão judicial.

Por esse motivo, durante
a assembleia dos trabalha-
dores da ativa e aposentados
do Sintius,  alertamos os
companheiros sobre essa
situação e solicitamos que
eles pressionem a AAFC
para que retire a Fundação
CESP do polo passivo.

Na visão do Sintius, a
fundação não pode ser con-
denada, já que era apenas a
entidade repassadora dos
recursos e não possui re-
servas matemáticas para
arcar com o pagamento des-
sa ação.

Empresa descumpre o acordo feito no
TRT ao não sanar problemas da categoria

Se já não bastassem as
pendências mal resolvidas dos
últimos anos na Start En-
genharia, surge agora uma
pseudo interpretação e não
aplicação do que ficou de-
finido pelo TRT (Tribunal
Regional do Trabalho), du-
rante o processo de nego-
ciação do ACT vigente.

Quanto aos dias parados,
está bem definido que o único
desconto poderia ser realizado
no saldo do banco de horas.
Caso não exista saldo, pode
ser aplicada a compensação.
Entretanto, em nenhum mo-
mento a Start Engenharia
divulgou sua existência ou
forma de fazê-la.

Os trabalhadores da pres-
tadora de serviço foram sur-

preendidos quando este des-
conto foi aplicado diretamen-
te na folha de pagamento.

Em novembro, a cesta-
básica, além de constan-
temente ser entregue fora do
prazo, cortada e em quan-
tidade diferente do acordado,
continha 10 quilos de arroz
visivelmente ruins para con-
sumo, o que obrigou todos os
trabalhadores a recusarem o
produto.

Descontos indevidos
Além destas dificuldades,

recebemos informações de
diversos descontos indevidos
no pagamento. Durante todas
as negociações, o Sindicato
tem cobrado da empresa qual
é a metodologia no aponta-

mento das horas trabalhadas.
Como isto ainda não foi

definido, fica a suspeita da
existência de um controle
mediúnico para descontar
faltas onde não há controle de
presenças.

Norteados ainda pelas
entidades, cabe ressaltar a
existência das “cestas fantas-
mas”, aquelas que desapare-
cem misteriosamente e as que
não surgem para aqueles
trabalhadores que faltam.

Violação de direitos
É tudo um mistério. Nin-

guém consegue explicar como
um trabalhador pode se sentir
motivado sendo privado de
direitos trabalhistas, como a
ocorrência de recarga parcial

no cartão de vale-transporte,
a falta do pagamento do
adiantamento ligada a poucas
faltas injustificadas e o não
pagamento da periculosidade
nas férias.

Todas essas medidas mo-
tivadoras e pedagógicas de-
vem estar ligadas à reencar-
nação de algum espírito ator-
mentado vindo da época da
escravatura.

O fato é que o nosso
sindicato tem conhecimento
da maioria das situações e
procura os trabalhadores in-
dicando encaminhamentos.

A união da categoria é
imprescindível para solucio-
nar os problemas sofridos
pelos companheiros. Filiem-
se ao Sintius.

Assembleia sobre o tema foi realizada no último dia 9 de dezembro, na sede do Sintius

Sandro Thadeu



Página 8 Dezembro de 2010 Jornal Urbanitário

Sintius no 1º Congresso Mundial
dos Aposentados e Pensionistas

Fotos: Divulgação

A Secretaria de Assuntos para Aposentados e Pensionistas (SAAP) do Sintius informa que
o recadastramento de aposentados e pensionistas da Sabesp considerados G-Zero -
complementados - a ser realizado em dezembro deste ano, foi suspenso momentaneamente
pela empresa. A SAAP aguarda nova comunicação do setor de Recursos Humanos da
Sabesp, que informará a maneira e o prazo para a realização do recadastramento.

RRRRRecadastrecadastrecadastrecadastrecadastramento de amento de amento de amento de amento de AAAAAposentados e Pposentados e Pposentados e Pposentados e Pposentados e Pensionistasensionistasensionistasensionistasensionistas
da Sabesp considerados G-Zero da Sabesp considerados G-Zero da Sabesp considerados G-Zero da Sabesp considerados G-Zero da Sabesp considerados G-Zero - - - - - complementadoscomplementadoscomplementadoscomplementadoscomplementados

5 pacotes de açúcar refinado União (1 Kg)
2 pacotes de arroz Alibabá tipo 1 (5 Kg)
1 pacote de biscoito Cream Cracker (200 g)
4 pacotes do café Caboclo (250 g)
2 latas de ervilha Stella D’Oro (200 g)
1 pacote de farinha de mandioca Bona (500 g)
1 pacote de farinha de trigo Dona Benta (1 Kg)
1 pote de goiabada Piauí (300 g)
2 pacotes de macarrão Renata (500 g)
2 pacotes de macarrão parafuso Renata (500 g)
1 unidade de maionese Purity (200 g)
1 lata de milho verde Stella D’Oro (200 g)
3 latas de óleo de soja Soya (900 ml)
2 pacotes de molho refogado Quero (340 g)
1 pacote de sal refinado Norsal (1 Kg)
1 lata de sardinha Rubi (130 g)
2 caixas de gelatina em pó Risk (85 g)
1 pacote de leite em pó Elegê (400 g)
1 pacote de biscoito recheado Nikito (130 g)
1 pacote de leite condensado Piracanjuba (270 g)
2 unidades de feijão carioca Saboroso (1 Kg)
1 pacote de feijão preto (1 Kg)

O Sintius, em contato com a AAFC, apresenta aos
aposentados e pensionistas que recebem a cesta básica da
Eletropaulo a opção de retirarem o pacote da empresa Tupy Cesta
Básica, localizada em Santos. O objetivo é oferecer um melhor
atendimento na entrega e composição dos produtos da cesta.

Destacamos que, após negociações com a empresa, o Sindicato
também oferece a todos os associados aposentados e pensionistas
a oportunidade de comprar uma cesta básica no valor de R$ 83,00

Os interessados devem comparecer ao Sintius no período de
03 a 31 de janeiro e falar com o diretor Carlos Sílvio, o Sivoca, da
SAAP, para preencher o cadastro.

Tupy oferece cesta básica a
associados do Sindicato

Senador Paulo Paim (PT-RS) e o diretor da SAAP, Sivoca

Novos sócios - Novembro/2010
Cornélia Alves Santos - Pensionista/Sabesp

Joabe Carlos dos Santos Soares - Ativa/Sabesp
José Baltazar de Lorena Neto - Aposentado/Sabesp

Marco Cézar A. Pereira - Ativa/Sabesp
Pamela Gomes Sassiloto - Ativa/Sabesp

Renata Osaki - Ativa/Sabesp
Roberto Rivelino de Souza - Ativa/Sabesp

Tereza Maria Gouveia da Cruz - Ativa/Sabesp

Falecimentos
Arnaldo Baracal Alonso

Falecido em 29/10/2010
Aposentado/Sabesp

Bernardino Claudino da Silva
Falecido em 02/11/2010

Aposentado/Sabesp

Benedito Nicanor de Oliveira
Falecido em 22/11/2010

Aposentado/CPFL

Composição da cesta

O responsável pela Se-
cretaria de Assuntos para
Aposentados e Pensionistas
(SAAP) do nosso sindicato,
Carlos Sílvio, o Sivoca, foi um
dos participantes do 1º Con-
gresso Mundial dos Apo-
sentados e Pensionistas, rea-
lizado em 23 e 24 de no-
vembro.

O evento aconteceu no
Senado Federal, em Brasília
(DF), e foi organizado pela
Cobap (Confederação Bra-
sileira de Aposentados e
Pensionistas).

Durante os dois dias,
foram realizadas palestras e

debates sobre o sistema pre-
videnciário, assim como ou-
tros temas, como saúde, jus-
tiça, política e medidas de
proteção aos idosos.

Com o consequente au-
mento de idosos da população
mundial, torna-se necessária
a elaboração de estudos téc-
nicos avançados para se im-
plementar políticas públicas
que proporcionem maior qua-
lidade de vida a esse público.

O primeiro passo para
consolidar esse movimento
foi a aprovação do pacto
internacional pelo envelhe-
cimento ativo e participativo

no planejamento de todas as
esferas de governo.

O evento contou com a
participação de representantes
dos seguintes países: Brasil,
Egito, Congo, Equador, Uru-
guai, México, Argentina, França,
Bolívia, Espanha, Estados
Unidos, Chile, Itália e Colômbia.

Um dos parlamentares
brasileiros que mais possuem
projetos em defesa dos idosos,
o senador Paulo Paim (PT-
RS), compareceu ao con-
gresso e afirmou que a Tercei-
ra Idade tem conquistado
melhorias com a luta intensa
protagonizada pelas entidades.

Foi um sucesso a 6ª edição da Festa Tropical, realizada dos dias 25 a 29 de
novembro na Colônia de Férias do Sindicato, em Caraguatatuba. Diversão, descontração
e muita alegria foram as marcas desse grande evento, organizado pela SAAP e animado
pelo grupo Tempero. Os companheiros Papinha, Suely e Acácio estão de parabéns pelo

empenho e pela organização de mais esse evento do nosso sindicato


