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Sabesp

Dia 15 de março, às 18 horas,
na sede do Sindicato

Cetesb

Dia 16 de março, às 8 horas,
na Agência Ambiental de Cubatão

Dia 17 de março, às 8 horas,
na Agência Ambiental deSantos

Trabalhadores participaram bastante durante a reunião setorial promovida no Escritório Central
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Diretoria fazendo reunião setorial no Saboó, em fevereiro

Fernando Assumpção
O Sindicato dos Urba-

nitários começou a realizar as
primeiras reuniões setoriais
nas unidades de trabalho.

Após esse aquecimento
para as campanhas salariais
deste ano, a Diretoria con-
voca os trabalhadores a partir
de agora para as assembleias
de aprovação das pautas de
reivindicações a serem en-
caminhadas para as empresas.

A primeira assembleia
será voltada aos companhei-
ros da Sabesp e será realizada
no próximo dia 15, enquanto
as da Cetesb  acontecerão em
16 e 17 de março.

Durante os encontros já
realizados, os trabalhadores
mostraram que estão unidos
desde já para lutar por melho-
rias e contribuíram muito ao
levantarem dúvidas, problemas
e sugestões de melhorias a serem
enviadas às empresas. A pauta
da Water Port já foi aprovada.

Por exemplo, os traba-
lhadores fizeram várias con-
tribuições para as propostas
de aumento real e da melho-
ria da PLR. Também mani-
festaram preocupação em
relação ao futuro da Sabes-
prev e às demissões de fun-
cionários aposentados, con-
forme previsto no TAC (ter-
mo de ajustamento de con-
duta) dos Aposentados.

Próximas reuniões
O Sindicato estará encer-

rando nesta primeira semana
de março as setoriais nas
unidades da Sabesp, na região
do Vale do Ribeira, e também
promoverá as reuniões na
Cetesb.

Nas empresas energé-
ticas, tais encontros ocorrerão
a partir da segunda quinzena
deste mês, conforme anun-
ciado na última edição do
Jornal Urbanitário.

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso

Assembleias para aprovação
de pauta de reivindicações
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 Giriboni (à esquerda) é o novo secretário de Saneamento

Sabesp

Esperança por dias melhores,
mas é preciso ter os pés no chão

A ação movida pelo Sin-
dicato, que exige o paga-
mento de horas-extras aos
trabalhadores que atuam em
regime de turno, está em

Andamento do processo
dos trabalhadores em turno

Divulgação/Eduardo Metroviche
O Sintius e outros repre-

sentantes do Fórum das En-
tidades estiveram reunidos
com o novo secretário de
Estado de Saneamento, o
deputado estadual licenciado
Edson Giriboni (PV), em 23
de fevereiro, na capital pau-
lista. Durante o evento, foi
entregue uma carta com as
principais preocupações da
categoria.

São elas: o déficit atuarial
da Fundação Sabesprev, que
está em torno de R$ 600 mi-
lhões; a retomada de nego-
ciações com a Secretaria de
Estado da Fazenda para a
criação de um plano de cargos
e salários; e a suspensão das
demissões de trabalhadores
aposentados, devido a um
TAC (termo de ajustamento
de conduta).

Após acompanhar aten-
tamente a exposição, Giriboni
se comprometeu a conversar
com a direção da Sabesp e da
Fazenda do Estado para bus-
car uma solução em relação à
Sabesprev e para criar o plano
de carreira.

Em relação ao TAC, disse
que vai estudar a possibi-
lidade de estancar de ime-
diato as demissões e repactuar
a agenda de desligamentos.

Apresentação
Já no dia 22, o Sintius

teve uma reunião com o novo
diretor de Gestão Corpo-
rativa da Sabesp, Manuelito
Pereira Magalhães Júnior, em
São Paulo, onde colocamos o
representante da empresa a
par das principais preocu-
pações da categoria, assim
como as dificuldades enfren-
tadas nas negociações dos

ACTs dos últimos dois anos.
Outros problemas le-

vantados pelas entidades
foram as pendências do ACT
2010, PLR 2008 e 2009.

Assim como Giriboni, ele
ouviu atentamente os pedidos
do Sintius e se colocou à
disposição para resolver os
problemas. Sugeriu ainda a
realização de reuniões com
pautas específicas, a partir de
15 de março, para eliminar
pendências antes da data-base
da categoria, que é em maio.

O Sintius deveria ter se
reunido em 21 de fevereiro
com a atual presidente da
Sabesp, Dilma Pena, mas o
encontro teve de ser adiado,
devido ao falecimento do
companheiro Apolinário, di-
retor do Sintaema. Uma nova
data será agendada em breve.

Com as mudanças na di-
reção do Estado e da Sabesp,
renasce a esperança de que os
trabalhadores possam ser mais
respeitados e ter atendida boa
parte de suas expectativas por
dias melhores.

No entanto,  queremos
deixar claro que precisamos
estar sempre atentos e mo-
bilizados., pois sem luta não
conseguimos nada.

andamento. O juiz deu prazo
para que o Sindicato com-
prove as funções exercidas
por esse trabalhadores. Nesse
sentido, estamos levantando

tais provas para serem ane-
xadas ao processo.

A Diretoria alerta a ca-
tegoria para a prevenção de
boatarias e informações equi-
vocadas sobre o processo.

Mantenham-se em alerta
e mobilizados, porém tran-
quilos com a situação.

O Sintius firmou convênio com a Ótica A Melhor (Rua Frei Gaspar, 138,
Centro, Santos). Associados do Sintius e dependentes terão os seguintes
descontos na compra de armações das marcas Office, Jacques Gerrard
e Louge: 30% no pagamento à vista; 20% no pagamento em três parcelas;
e 10% no pagamento em seis parcelas. Além disso, o convênio prevê
descontos na aquisição de lentes exclusivas analógicas e digitais de
15% no pagamento à vista; de 10% no pagamento em três parcelas; e
5% no pagamento em seis parcelas.

NONONONONOVVVVVO CONVÊNIOO CONVÊNIOO CONVÊNIOO CONVÊNIOO CONVÊNIO

A CPFL fez um reajuste no
orçamento do programa de
requalificação profissional da
Piratininga de 5,51%, enquanto
da Paulista foi de 7,22%. O
aumento do orçamento, que se
limita a 1% da folha de paga-
mento da verba do programa, é
pouco diante da grande demanda.

As inscrições para o pro-
grama são sempre dos dias 1º e
10 de cada mês. O orçamento
disponível até o momento está
sendo utilizado. Assim como as
inscrições de fevereiro, as de-
mais estarão entrando numa lis-
ta de espera e condicionadas ao
término de quem está no pro-
grama para liberação de verba.

Requalificação
profissional tem

reajuste de 5,51%
O Plano de Suplementação

de Aposentadorias e Pensão
(PSAP/Piratininga) obteve o
índice de rentabilidade de
18,92%. O superávit foi de
1,51% diante de uma meta
(IGPDI + 6%) de 17,41%.

Vida investe
A Fundação CESP, com

apoio BM&FBovespa, criou o
Programa de Educação Fi-
nanceira e Previdenciária, o Vida
Investe, que tem três áreas de
atuação: finanças, previdência e
preparação para aposentadoria.
No site www.vidainveste.com.br,
você tem diversas ferramentas,
como cursos on-line, simu-
ladores e TV Vida Investe.

Plano de
suplementação
obtém superávit

Sindicato derrota a
empresa na Justiça

do Trabalho
O Sintius conseguiu uma

importante vitória na Justiça
contra a CPFL Piratininga. A
empresa moveu um processo
no TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), sob a alegação de
que os técnicos da empresa não
poderiam ser representados
pelo Sintius e que técnicos que
são diretores do Sintius não
gozariam de estabilidade.

No entanto, o TRT foi
favorável a nossa entidade,
porque, conforme sentença, “a
representatividade não se limita
aos eletricitários e a eventual
existência de empregado téc-
nico, por si só, não exclui a
representatividade”.

CPFL Piratininga
Manuelito (ao centro) ouviu atentamente as preocupações do Sintius
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ISACteep
Sintius negocia gratificação para
desligamento de aposentados

Recursos Humanos

O Sintius está negocia-
ndo com a CPFL Piratininga
oficializar a proposta de
melhora da cláusula do atual
ACT que trata da gratificação
recebida pelos trabalhadores
aposentados, após se des-
ligarem da empresa.

Essa proposta foi le-
vantada em janeiro pelo di-
retor corporativo de Recursos
Humanos, Alfredo Bottoni,
durante uma reunião com
representantes de sindicatos.

Por esse motivo, o Sintius
pede que os companheiros
interessados em deixar a

companhia aguardem mais
algumas semanas.

Como funciona hoje?
Atualmente, os traba-

lhadores aposentados des-
ligados da CPFL Piratininga
podem receber uma quantia
de até seis salários mínimos.
O valor varia conforme o
tempo de serviço na empresa.

Esse benefício consta no
atual Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT), mas a di-
reção da companhia de ener-
gia informou que não pre-
tende renovar tal cláusula do
documento.

Start Engenharia

Dia Internacional da Mulher
UGT promove grande

evento na Praia Grande
A UGT (União Geral dos

Trabalhadores) realizará um
grande evento nos dias 7 e 8 de
março, em frente à Av. dos
Sindicatos, no Ocian, em Praia
Grande.

Essa será a 3ª edição do
“Mulher Com Vida”, que chama
a população para celebrar o Dia
Internacional da Mulher e dar
um basta à violência. Durante
o encontro, a direção nacional

da UGT discutirá temas, como
a igualdade salarial entre ho-
mens e mulheres, a ratificação
da Convenção 156 da OIT
(Organização Internacional
do Trabalho), que trata da
responsabilidade familiar com-
partilhada, e saúde da mulher.
Haverá ainda shows e quadras
para atividades físicas.

O Sintius também estará
presente no evento.

Categoria sofre com
padronização regional

Não bastasse a mudança do
horário de trabalho em Cubatão,
os trabalhadores da ISACteep
foram atingidos novamente pela
tal padronização. A compen-
sação de horas, referentes às
pontes entre os feriados de 2011
na Regional Taubaté, tinha que
ser diferente.

Os funcionários compen-
saram no fim do expediente uma
hora a mais, ou seja, saíram às
18h. Outra atitude inovadora
ficou destacada pela compen-
sação de 8 horas no sábado
como se fosse um dia normal.

O Sindicato vem procu-
rando a empresa desde o come-
ço de janeiro para negociar o fim
das mudanças. Tivemos reunião
com a diretoria da ISACteep e
diversos contatos foram esta-
belecidos junto ao RH antes de
ocorrerem todos os fatos.

Houve o compromisso de
avaliação e acompanhamento
das situações em busca de
possíveis soluções. A única
resposta, ainda informal, foi de
que no próximo ano a Regional
Taubaté estaria proibida de
realizar compensações aos
sábados e que, devido à proxi-
midade do evento, não existiria
tempo hábil para cancelamento
em 2011. Convém citar que os
responsáveis da empresa tive-

ram 20 dias para reverter este
assunto. Os encaminhamentos
continuam.

Torre vai cair
O Sindicato vem alertando

a empresa sobre a precarização
no quadro de pessoal e os
reflexos disso na manutenção e
confiabilidade das instalações na
Baixada Santista.

A Diretoria do Sintius
confirmou isso durante as
reuniões setoriais no Litoral Sul.
Ao longo da Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega, obser-
vamos o abandono e o descaso
na conservação de torres e
faixas de servidão entre Mon-
gaguá e Peruíbe.

Grande parte das torres está
sendo escalada pela vegetação e
algumas delas estão em avança-
do estado de corrosão. Após ques-

Torres entre Mongaguá e Peruíbe estão em péssimo estado

tionamentos locais, fomos infor-
mados de que há muito tempo
tal situação foi relatada aos
níveis hierárquicos superiores.

Temos como responsável
hierarquicamente a mesma
regional que gosta de tudo
padronizado. Será que o descaso
também é parte integrante do
contexto padrão dessa gerência?

Equívocos e irregularidades
Após denúncias de que os

trabalhadores não estavam
sendo “privilegiados” pelo
intervalo de almoço, a diretoria
do Sindicato saiu a campo para
confirmação dos fatos.

Ao acompanharmos a exe-
cução do serviço realizado na
Av. Ana Costa, em Santos, ob-
servamos várias irregularidades.

Enquanto executavam suas
tarefas nos postes, abaixo vía-
mos a livre circulação de pedes-
tres, sendo desconsiderada a
eventual queda de materiais
sobre estas pessoas.

Notamos a presença de um
mecânico efetuando a manu-
tenção no meio da rua num dos
precários caminhões que esta-
vam sendo utilizados. Um dos
caminhões cesta circulava tran- Pedestres passando e correndo risco de serem atingidos por materiais

quilamente com o
braço elevado sem a
utilização das sapatas
(ver ao lado).

Havia no local
um funcionário da
CPFL que se identi-
ficou como sendo de
Campinas. Deixamos
o local às 13h30 e os
trabalhadores que ini-
ciaram o expediente às
7 horas ainda não
tinham sido liberados
para almoçar.

Após constata-
ção dos fatos, entra-
mos em contato com
a CPFL para que fosse
enviado um técnico de segurança ao local, o que não ocorreu.

Estaremos cobrando da Start e da Cipa da CPFL a manutenção
dos direitos e segurança dos trabalhadores.

Fotos Nelson Dias

Assembleia para aprovação
de pauta de reivindicações

Start Engenharia

São Vicente - Dia 30, às 8 horas
Praia Grande - Dia 31, às 7 horas
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PES: Fundação CESP não
analisou mudanças propostas

Divulgação

Novos sócios do Sintius
Fevereiro/2011

Ironice de Oliveira Bamondes - Pensionista/Eletropaulo
José Roberto da Silva - Ativa/Sabesp

Milce dos Santos Barbosa - Pensionista/Eletropaulo
Newton Soares Rosa - Ativa Sabesp

Reinaldo de Freitas - Aposentado/CPFL
Rodrigo Melo da Silva - Ativa/Sabesp

Walter Oliveira da Cruz - Aposentado/Eletropaulo

Falecimentos
José Luiz Nascimento

Falecido em 15/02/2011
Aposentado/Sabesp

Manoel Vital dos Santos
Falecido em 12/02/2011

Aposentado/Sabesp

Mario Pinheiro de Lima
Falecido em 02/02/2011

Aposentado/Sabesp

Aos 57 anos, o tesoureiro
geral do Sintaema, João Pedro
Apolinário, faleceu no último
dia 20 de fevereiro. Ele estava
enfrentando um câncer.

Apolinário era técnico em
sistemas de saneamento da
Sabesp. Há 22 anos, atuava no
movimento sindical e participou
de momentos importantes da
categoria, contribuindode
forma contundente com as
discussões sobre saneamento.

Ele deixará saudades e o
exemplo de que a luta sindical
pode combinar firmeza, leal-
dade e muito companheirismo.

A Diretoria do Sintius
manifesta a familiares, amigos e
representantes do Sintaema o
nosso pesar pela perda desse
grande companheiro . Valeu sua
luta, descanse em paz, Apolinário.

Companheiro
Apolinário

morre aos 57 anos
Pessoas inescrupulosas estão enviando cartas aos aposentados(as) e pensionistas e

telefonando, dizendo que os mesmos tiveram sua revisão efetuada pelo INSS e que estão
com o dinheiro em disponibilidade, só que, para receberem o valor, será necessário pagar
as custas e outras coisas mais.

Esses valores, que eles dizem ser necessário para liberarem o pagamento, estão girando
em torno de R$ 5 mil até R$ 10 mil, dependendo do valor que você for receber. Para tanto,
estão solicitando os números do CPF, do RG e da conta bancária.

NÃO PASSE SEUS DADOS PARA NINGUÉM
Qualquer dúvida ligue para a SAAP e fale com o diretor Carlos Sílvio, o Sivoca, pelos telefones

3226-3200 (ramal 3215) ou 9712-4937. Teve companheiro da Sabesp que foi ao endereço que
está na carta, em São Paulo, e não encontrou nada. Na verdade, o local era uma pastelaria.

AAAAAviso aos associadosviso aos associadosviso aos associadosviso aos associadosviso aos associados

A diretoria da Fundação
Cesp reuniu-se, no último dia
23, com os representantes dos
sindicatos e associações que
fazem parte do grupo de tra-
balho que apontou mudanças
a serem realizadas no PES
(Plano Especial de Saúde).

No entanto, o resultado
desse encontro foi decep-
cionante.

Os representantes da
Fundação CESP chamaram
os componentes do grupo de
trabalho para avisar que as
propostas “não estavam cla-
ras” e que elas seriam ana-
lisadas por técnicos da en-
tidade para verificar se as
sugestões seriam viáveis de
serem aplicadas.

O pior de tudo é que a
Fundação CESP não definiu

uma data para dar uma res-
posta. O Sindicato não con-
corda com essa demora, pois
as propostas de mudanças
foram entregues em 17 de
dezembro. Estamos estudan-
do uma forma de pressionar
a entidade para agilizar os
trabalhos.

O reajuste de 39% nas
mensalidades do PES, no ano
passado, gerou uma grande
insatisfação, devido ao grande
aumento. Para comprovar isso,
11.379 usuários se desligaram
do plano até o último dia 15
de janeiro.

Uma assembleia deverá
ser convocada em abril para
chamar os aposentados e
pensionistas para discutir o
andamento das negociações
de mudanças no PES.

2º Torneio de
Futebol Society

do Sintius
O Sintius vai colocar a

bola para rolar novamen-
te. O Sindicato decidiu re-
alizar o 2º Torneio de Fu-
tebol Society.  O campeo-
nato terá início no dia 2 de
abril e a grande final está
prevista para 7 de maio.

Os jogos serão rea-
lizados sempre aos sá-
bados, na quadra da As-
sociação Sabesp, que
fica na Avenida Mario Co-
vas (antiga Avenida Portu-

ária), no bairro do Estuário,
em Santos. Seis jogadores
deverão estar em campo
(um goleiro e outros cinco
para atuar na linha).

Os times interessados
em participar da compe-

tição devem se inscrever
na secretaria do Sintius
até 28 de março.

Cada equipe poderá
inscrever até 12  pesso-
as, desde que sejam só-
cios do Sindicato.


