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No final do Congresso, o diretor de Formação e Política Sindical do Sindicato dos Urbanitários,
Tanivaldo Monteiro Dantas, foi eleito, por consenso, o novo coordenador nacional do Depaurb

Fausto Simões JúniorO trabalho desenvolvido
pelo Sindicato dos Urba-
nitários (Sintius) na Baixada
Santista e no Vale do Ribeira
foi reconhecido pelos com-
panheiros desse segmento de
todo o Brasil, durante o 12º
Congresso Nacional dos Ur-
banitários, realizado nos dias
4, 5 e 6 de abril, em Luziânia
(GO).

O evento foi promovido
pelo Departamento Profis-
sional dos Urbanitários (De-
paurb), ligado à Confederação
Nacional dos Trabalhadores
na Indústria (CNTI).

O Sintius teve uma par-
ticipação de destaque durante
o evento. Quinze diretores da
nossa entidade participaram
ativamente das discussões
nos grupos de trabalho e na
plenária.

Fruto desse prestígio, o
secretário de Formação e
Política Sindical do Sintius,
Tanivaldo Monteiro Dantas,
foi eleito, por consenso, o
novo coordenador nacional
do Depaurb.

Outros representantes do
Sindicato também integram a
nova diretoria do Depar-
tamento: o secretário de
Organização, Nelson Dias, e

Quinze diretores da nossa entidade participaram do 12º Congresso do Depaurb, que ocorreu
num momento importante para organizar as ações dos trabalhadores do setor urbanitário do País

o secretário de Saneamento e
Meio Ambiente, Fernando
Rodrigues Assumpção.

Temas em debate
Durante os três dias de

Congresso, foram discutidos
vários temas de interesse dos
urbanitários, como políticas
públicas e planos nacionais
do setor, energia elétrica,
energias alternativas, sanea-
mento e urbanização.

Além disso, também fo-
ram alvos de debate questões
ligadas à industrialização do
lixo, reciclagem, meio am-
biente, atualidade e pers-
pectivas jurídicas para os
trabalhadores urbanitários,
saúde e segurança da catego-
ria, sindicalismo e estrutura
sindical.

O congresso ocorreu
num momento histórico, de-
vido à oportunidade histórica
de organizar as ações dos
trabalhadores do setor em
todas as cidades brasileiras.

A discussão sobre a solu-
ção de problemas e o apri-
moramento de iniciativas no
setor é fundamental para
garantir a valorização da
categoria, bem como da me-
lhor qualidade de vida da po-
pulação brasileira.

Os representantes do Sintius participaram intensamente de
todos os debates realizados durante os três dias de evento
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Start Engenharia

Water Port

Empresa demite funcionários
sem apresentar justificativas

Proposta para novo ACT

Nelson Dias

Novos sócios - Abril/2011

Falecimento

Adriano Magno Guerra França - Ativa/Start
Alex Schuartz Pimenta - Ativa/Start
Alfredo Garcia Ferreira - Ativa/Cetesb
Benedito Oliva de Lacerda Neto - Ativa/Sabesp
Divino das Dores Magno - Aposentado/Sabesp
Erick Nelson Guerra Alves - Ativa/Start
Gideon Gomes - Ativa/Sabesp
Luã Souza Nussi - Ativa/Start
Manoel da Silva Ramos - Ativa/Sabesp
Marcelo de Andrade Mariana - Ativa/ISACteep
Márcio Valério de A. Forganes - Ativa/Sabesp
Maria de Lourdes Rodrigues - Pensionista/Sabesp
Maria José Santos - Pensionista/Sabesp
Murilo César Cichinelli - Ativa/Sabesp
Otacílio de Lima - Aposentado/Sabesp
Sidney dos Santos Andrade - Ativa/Start
Silvio Garcia - Ativa/ISACteep
Thiago Scorissa Silva - Ativa/ISACteep
William Nunes - Ativa/Cetesb

Antonio Fernando Teixeira Pinto
Falecido em 23/04/2011

Aposentado/Sabesp

Diva da Silva Adriano
Falecida em 02/04/2011

Pensionista/Sabesp

Os trabalhadores da ISA-
Cteep aprovaram, por unani-
midade, a pauta de reivin-
dicações do ACT 2011, que já
foi entregue à empresa.

O documento foi elabo-
rado seguindo as situações
apontadas pela categoria e não
abrangidas pelo ACT atual.

Essa atualização está ligada
às intensas mudanças que ocor-
rem na empresa, principalmente
na Regional Taubaté. O início
da negociação está previsto para
a segunda quinzena de maio.

PLR 2010
Em 18 de março, a ISA-

Cteep apresentou aos sindicatos
o balanço final das metas,

confirmando seu cumprimento.
Quanto à forma de distribuição,
surgiram vários questiona-
mentos sobre a pouca diferença
em relação ao valor pago em
2009. Os representantes da
empresa disseram que foi pago
tudo o que estava acordado.
Diante disso, o Sintius estará
verificando se existe alguma
irregualidade no repasse.

PLR 2011
Após avaliar o reflexo da

mudança dos resultados da PLR
2010, o Sintius estará atento
durante o processo de ne-
gociação neste ano para termos
um avanço muito significativo
no fechamento final de 2012.

ISACteep
Trabalhadores aprovam
pauta de reivindicações

CPFL Piratininga
Operadores de COs

recebem certificação

Manter dentes saudáveis
sem gastar nada é simples. O
Sintius conta com o departa-
mento odontológico, que reali-
za diariamente tratamentos
dentários simples e gratuitos a
seus associados e dependentes.

Numa sala equipada para
atender as pessoas, duas dentis-
tas especializadas em clínica ge-
ral prestam atendimento, como:
extração simples, restaurações
em amálgama (dentes posterio-
res) e resina (dentes anteriores),
tratamento de canal e raspagens

como, por exemplo, retirada de
tártaro. Atendimentos mais
complexos são realizados em
consultório.

Colocação de prótese,
ortodontia e clareamento têm
descontos especiais para os as-
sociados.

O resultado não pode ser
diferente: dentes saudáveis e
bonitos. Agende sua consulta
pelo tel.: 3222-2745. O horário
de atendimento é de segunda a
sexta-feira das 8 às 12h e das
14 às 18h.

Tratamento dentário gratuito
para sócios e dependentes

Nova palavra de ordem
da Start Engenharia: “DE-
MISSÃO”. Desde o mês pas-
sado, a empresa vem demitin-
do diversos trabalhadores
sem maiores explicações.

Sem obter esclarecimen-
to, o Sindicato dos Urba-
nitários considera uma afron-
ta demitir trabalhadores em
uma época que antecede o
início da negociação coletiva.

Seria um reflexo da nego-
ciação e dissídio passado,
quando houve a adesão total
da categoria ao movimento
paredista.

Sendo isto, os trabalhado-
res da Start Engenahria aler-

tam que a situação encami-
nhará as próximas mobiliza-

ções. Vamos por peso nesta
luta. Filie-se ao SINTIUS.

Em 27 de abril, ocorreu a
2ª reunião de negociação do
ACT 2011/2012 da Water Port.
A empresa apresentou, declaran-
do como última, a proposta fi-
nal, destacando os seguintes
itens:

- reajuste salarial, sobre a
atual remuneração, de acordo
com a variação do IPC da FIPE
no período de maio/2010 até
abril/2011;

- aplicação do mesmo índi-
ce do reajuste salarial sobre o
piso salarial atual;

- inclusão da descrição do
valor de R$70,00 na cláusula
Cesta Básica;

- inclusão de Cláusula de
Gratificação concedendo o au-
mento de 5%, sobre a remune-
ração corrigida pelo reajuste sa-
larial, aos trabalhadores que te-
nham, ou quando completarem,
2 anos de contrato de trabalho
com a empresa.

Após a prévia avaliação, os
representantes da nossa entida-

de, em consonância com a pau-
ta de reivindicações, reforçaram
a necessidade da inclusão da
cláu-sula do VR e a aplicação
de aumento real sobre a remu-
neração de todos os trabalhado-
res, evitando assim o possível
constrangimento causado pela

não abrangência imediata de
todos os trabalhadores na pro-
posta Cláusula de Gratificação.
A diretoria realizou visitas pré-
vias aos trabalhadores e estará
realizando assembleia no dia 12
de maio, na sede do Sintius,
às 19h30.

Os operadores dos COs
(Centros de Operação) da
CPFL acabam de ser certifi-
cados por uma empresa de
renome internacional.

Por meio de testes técnicos
e psicológicos que compuseram
o processo, a Fundação COGE
avaliou e conferiu certificação
a cerca de 96 operadores que

atuam nos diversos COs da
CPFL, em todo o Estado.

O Sintius espera que esse
tipo de iniciativa da empresa
seja estendida aos demais em-
pregados, bem como que a
CPFL reconheça a qualificação
de seus funcionários investindo
em remuneração condizente
com suas especializações.

Em assembleia, trabalhadores aprovaram a pauta de reivindicações
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Sabesp

Sintius participa da abertura
das negociações do novo ACT

Divulgação/ Eduardo Metroviche

À esquerda, imagem da reunião de negociação do ACT. À direita, Marquito com o secretário de Saneamento, Edson Giriboni

O Sindicato firmou, no fi-
nal de abril, um convênio com
os consultores de imóveis Clei-
de Pereira Blanco e Odair
Blanco para auxiliar os nossos
associados a comprar e/ou ven-
der imóveis. Ambos são corre-

Sindicato firma convênio
com consultoria de imóveis

Estão abertas as inscrições
para o curso de cavaquinho a ser
realizado no Sintius. O início
do curso, ministrado por João
Carlos Pereira Júnior (Jota
Erre), está previsto para maio.
As aulas serão realizadas às
quartas, das 10 às 11h e das
17 às 18h, no Sintius.

Os interessados em par-

Inscrições abertas para
o curso de cavaquinho

ticipar do curso devem com-
parecer ao Sintius para se
matricular. É preciso que os
inscritos tragam o próprio ins-
trumento no início das aulas.

A mensalidade é de R$
75,00 (associados e depen-
dentes) e R$ 90,00 (não-
sócios). Informações pelo
telefone 3226-3200.

tores credenciados  pela Caixa.
Ambos estarão no Sintius à

disposição dos associados às ter-
ças e quintas-feiras, das 14 às 18h.

Os telefones de contato são:
3226-3200 (ramal 205), 3019-
3063, 9782-7966 ou 9723-6330.

Contribuição
Assistencial
é aprovada

em assembleia
Os trabalhadores das

empresas que o Sintius re-
presenta aprovaram o per-
centual de Contribuição As-
sistencial a ser cobrada dos
associados e não associados
do Sindicato.

As assembleias foram
realizadas na sede do Sintius
e na subsede de Registro, no
dia 28 de abril. Durante a
reunião em Santos, o secre-
tário de Finanças do Sintius,
Evandro da Silva Carvalho,
fez explanação sobre as re-
ceitas, as despesas e das ne-
cessidades da nossa entidade.

Essa contribuição ajuda a
equilibrar as contas do Sindicato
e a desenvolver a luta em prol
dos trabalhadores.

A categoria definiu que
a contribuição assistencial
terá o mesmo percentual
obtido com o reajuste salarial
do ACT 2011, calculado
sobre o salário base mais
ATS, com exceção da PLR.
O desconto será divi-dido em
duas parcelas: a primeira será
descontada no mês do rea-
juste salarial e a segunda, no
mês subsequente.

Aos não sócios, o des-
conto será efetuado em duas
parcelas, mas o percentual a ser
descontado será o dobro dos
associados, limitados a 12%.

Aposentados e pensio-
nistas complementados da Sa-
besp, que são sócios do Sintius,
terão descontados a metade
do percentual acordado.  Aos
não associados, o percentual
integral, sendo tais valores
divididos em duas parcelas.

O Sindicato participou, em
3 de maio, da primeira reunião
de negociação do novo ACT da
Sabesp. O diretor de Gestão
Corporativa, Manuelito Pereira
Magalhães Júnior, abriu o en-
contro dizendo que a direção da
empresa está disposta a empe-
nhar todos os esforços para bus-
car um entendimento negocia-
do com o Sintius.

O presidente da nossa en-
tidade, Marquito Duarte, citou
um histórico e as dificuldades
enfrentadas nas negociações,
sobretudo nos últimos três anos,
devido à postura intransigente
e desrespeitosa da direção ante-
rior da empresa. Por esse moti-
vo, espera que a nova diretoria
não meça esforços para cons-
truir uma relação de respeito en-

tre a Sabesp e os trabalhadores.
Durante a explanação,

Marquito ressaltou os resultados
financeiros obtidos pela empre-
sa no ano passado. O lucro lí-
quido foi de R$ 1,6 bilhão, o que
representa um aumento de 8,1%
em relação a 2009. Além disso,
a receita operacional líquida su-
biu para R$ 9,2 bilhões, um au-
mento de 7,6%.

Marquito ressaltou ainda
pontos importantes a serem dis-
cutidos no novo ACT: déficit
atuarial da Sabesprev; aumento
real; garantia de emprego; au-
mento substancial na gratifica-
ção de férias, VA e VR; pendên-
cias do ACT 2010 (inclusive em
relação ao 1,5% de aumento
real, julgado pelo TRT); e uma
distribuição mais justa da PLR,

em 2011.
Ao final da reunião, ficaram

definidas as datas das novas ro-
dadas de negociação em maio:
dias 10, 17 e 20.

O Sintius fará assembleia
na sede e na subsede de Re-
gistro, em 17 de maio, às 18h,
para informar a categoria sobre
o andamento das negociações.

Codec

O Sindicato e a Fenatema
estão articulando junto às secre-
tarias de Estado a flexibilização
de algumas normas do Codec.
O Sintius já se reuniu com os
secretários de Energia, José
Aníbal, e de Saneamento, Ed-
son Giriboni. Ainda em maio,
haverá reunião com o secretá-
rio de Trabalho, David Zaia, e
da Casa Civil, Sidney Beraldo.

ASSEMBLEIAS
SABESP

Pauta: andamento das
negociações do novo ACT

Dia 17, às 18 horas, na
sede e subsede de Registro

WATER PORT
Pauta: andamento das

negociações do novo ACT
Dia 12, às 19h30, no Sintius

O TAC (Termo de Ajus-
tamento de Conduta) dos A-
posentados provocou a demis-
são de muitos trabalhadores da
Sabesp, após anos de dedicação
à empresa. Uma das vítimas
recente desse processo foi João
Coutinho da Silva Filho, nosso
delegado sindical de Itanhaém.

No mês passado, outro
delegado sindical também foi
demitido (Celso Manuel dos
Santos, o Marrom). Com essa

atitude, a empresa demonstra
um profundo desrespeito ao
Sindicato e busca enfraquecer
nossa luta em prol da categoria.

Diante dessa situação, o
Sintius fará uma denúncia sobre
o que está acontecendo à Ge-
rência Regional do Trabalho e
Emprego, assim como para a
OIT (Organização Internacional
do Trabalho). Além disso, en-
trará na Justiça para solicitar a
reintegração de companheiros.

Em 26 de abril, às 20 ho-
ras, a viatura da Sabesp prefixo
07864, placa ESB-1689, foi
vista sendo dirigida por um fun-
cionário da empreiteira Gomes
Lourenço. O flagrante identifi-
cado pelo Sintius é uma clara
irregularidade, pois somente
funcionários da Sabesp podem
utilizar os veículos da própria
empresa. Não é possível que as
empresas terceirizadas não te-
nham viaturas disponíveis para
a execução de um serviço.

Dispensa de delegados
sindicais será levada a OIT

Funcionário
terceirizado dirige
veículo da Sabesp
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A pensionista Cinira Maria
do Nascimento Silva, de 75 a-
nos, passou mal na sede do Sin-
tius, no último dia 3, após buscar
mais informações sobre o corte
da complementação da Sabesp.

A idosa chegou ao Sindi-
cato bastante nervosa e cho-
rando muito. Foi amparada por
funcionários do Sintius que,
rapidamente, chamaram a emer-
gência do Pronto-Socorro Central.

Assim que chegaram à
unidade, os enfermeiros rea-
lizaram os primeiros socorros e
constataram alta na pressão
arterial da senhora.

Arrimo de família, a pen-
sionista conta que, desde abril,
teve o benefício suspenso, após
receber uma notificação, via
correio, sobre o corte.

Cinira, visivelmente aba-
lada com a situação, agora teme

Jurídico do Sindicato e teve
todos os seus dados cadas-
trados. O próximo passo é
ingressar com ação judicial
individual para tentar reverter a
situação da pensionista.

Devido ao estado emo-
cional abalado da senhora, um
diretor do Sintius se prontificou
a levá-la para casa.

Pensionista de 75 anos deixa de
receber o benefício e passa mal

pela própria sobrevivência, uma
vez que o benefício era a única
fonte fixa de renda para manter
suas contas em dia e sustentar o
lar.

“Recebi uma carta avi-
sando sobre o corte do be-
nefício. Meu marido me dei-
xou esse dinheiro e é com ele
que sustento a mim, crio a
minha neta de 5 anos e pago
minhas contas”, disse cho-
rando a pensionista.

Cinira mora em São Vi-
cente com o filho que, na
medida do possível, também a
auxilia nas despesas da casa.

Inconformada com o pro-
blema gerado pelo Estado, ela
compareceu à sede do Sintius
em busca de auxílio para tentar
reaver o seu direito.

Após se acalmar, foi a-
tendida pelo Departamento

O ato em frente à Assembleia Legislativa contou com a participação de cerca de 100 pessoas

Complementados da Sabesp protestam
em frente à Assembleia Legislativa

Fotos Myriam Veiga

O deputado estadual e líder do Governo, Samuel Moreira (PSDB), apoia a luta da categoria

Sidney Beraldo (à esquerda) disse que irá achar solução ao impasse

O Sintius juntamente com
uma caravana de cerca de 100
aposentados e pensionistas da
Baixada Santista realizaram , no
dia 5 de maio, em frente à
Assembleia Legislativa, pro-
testo contra a decisão da Sabesp
de suspender a complemen-
tação de 430 beneficiários da
empresa.

A categoria reivindica dos
parlamentares um posicio-
namento e ajuda direta para que
voltem a receber o benefício.

“Fomos surpreendidos com
um telegrama avisando sobre o
corte e pouco tempo depois
suspenderam nosso pagamento.
Senhores Deputados, usamos
esse dinheiro para pagarmos
plano de saúde e comprar
remédios e essas despesas não
podemos cortar. Até quando
vamos suportar isso?”, desabafa
representante dos aposentados,
Ronaldo de Lima Gouveia.

Manifestaram apoio ao ato
público o presidente e o diretor
da Fenatema (Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Ener-
gia, Água e Meio Ambiente),
Chicão e José Bitelli, respecti-
vamente, além do vice-presi-
dente do Sindicato dos Eletri-
citários/SP, Leandro da Silva
Netto, e do vice-presidente da
Central dos Trabalhadores do
Brasil, Nivaldo Santana.

Os parlamentares, Major
Olímpio (PDT) e Telma de
Souza (PT) se pronunciaram em
defesa dos aposentados em
sessão plenária. Lideranças do
PSDB e PT recepcionaram os
manifestantes no auditório
Franco Montoro. O Deputado
e sabespiano, Samuel Moreira
(PSDB), vai cobrar decisão justa
do governo sobre o corte.

Moreira se comprometeu
entrar em contato com a pre-
sidenta da Sabesp, Dilma Pena,
com o secretário da Fazenda,
Andrea Calabi, e com o Procu-
rador Geral do Estado, Elival da
Silva Ramos, estabelecendo o
dia 12 de maio como data para
solucionar o problema.

Ainda na tarde de ontem,
o presidente do Sintius se reuniu
em audiência com secretário de
Estado da Casa Civil, Sidney
Beraldo.  Marquito entregou nas
mãos do secretário o dossiê
completo do processo.

“Vamos estudar uma saída
jurídica para definir o assunto.”
finaliza Beraldo.

Satisfeitos com as audiên-
cias, representantes dos apo-
sentados, pensionistas e Mar-
quito saíram da Assembleia
Legislativa com a promessa de
dia 12 de maio ser a data limite
para que Governo do Estado
se manifeste sobre a questão.

O Sindicato conseguiu manter o pagamento
da complementação pela Sabesp de 80
companheiros. Atráves de ações judiciais,
o benefício será mantido. Já entramos em
contato com a Sabesp e a empresa
confirmou que regularizará os pagamentos.
Durante esta semana, estaremos entrando
em contato com esses companheiros.


