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Sintius contesta a secretária Dilma Pena. Ela disse, em evento realizado em Santos, que faltava empenho do sindicato para discutir o PCS

Após a infeliz decla-
ração da secretária de Sa-
neamento e Energia, Dilma
Pena, durante o evento
Compartilhamento de Metas
2010, em Santos, onde disse
aos trabalhadores que os
sindicatos não estão em-
penhados em discutir o
(PCS) Plano de Cargos e
Salários, o presidente da
Sabesp, Gesner Oliveira,
postou em seu twitter que o
PCS será encaminhado em
breve ao Codec para ser
apreciado.

A nova versão de apri-
moramento do PCS foi apre-

sentada em reunião ocorrida
no último dia 28, na unidade
Ponte Pequena, em São Pau-
lo, com representantes do
RH da empresa. A Sabesp
deverá encaminhar o estudo
para Dilma Pena e para o
Codec (Conselho de Defesa
dos Capitais do Estado) ainda
no início de outubro.

Um dos principais pon-
tos do aprimoramento do
PCS foi a contratação por
meio de concurso para qual-
quer nível de carreira. Além
disso, o percentual passou de
1% para 2% da folha de
pagamento por ano e o fun-

cionário pode subir dois
degraus na carreira por ano
(hoje é somente um degrau
por ano).

O tempo médio de car-
reira passou de 30 para 14
anos. Também ficou de-
finido o fim do dimensio-
namento dos cargos por
nível. Além disso, o salário
inicial da carreira univer-
sitária será de R$ 3.039,00
e está previsto o fim do
salário regional em Capi-
vari/Jundiaí (interior) e no
Litoral Norte.

Apesar de o Sintius re-
conhecer a melhora do PCS,

a nossa entidade deixa claro
que o novo modelo ainda
está aquém das necessidades
da categoria e do que re-
almente os trabalhadores da
Baixada Santista e do Vale
do Ribeira merecem.

Repúdio
Durante a reunião, re-

pudiamos a demora para a
definição da nova proposta
a ser encaminhada ao Co-
dec. Também aproveitamos
a oportunidade de repudiar
o fato de o presidente Ges-
ner autorizar a presença do
Sintec (Sindicato dos Téc-

nicos Industriais de Nível
Médio de São Paulo) nas
negociações com a Sabesp.

Entendemos que essa
entidade está sendo usada
como massa de manobra
para dividir a categoria.

O nosso sindicato deixa
claro ainda que a proposta
de aprimoramento do PCS
voltará do Codec para ser
discutida pelo Conselho de
Administração da Sabesp
antes de entrar em vigor.

Portanto, as mudanças
previstas no plano de cargos
e salários serão aplicadas a
partir do próximo ano.

Fausto Simões Jr.
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Meio ambiente

Sindicato discute efeitos
de poluentes na população

da Baixada Santista
Fausto Simões Jr.

O estudo da UniSantos foi encomendado pelo Ministério Público Federal de Santos

Estudo Epidemiológico
na População Residente na
Baixada Santista – Estuário
de Santos: Avaliação de In-
dicadores de Efeito e de
Exposição à Contaminantes
Ambientais, do professor
Alfésio Braga, médico do
Núcleo de Avaliação de Ex-
posição e Risco Ambiental,
foi apresentado no Auditório
do Sintius/Urbanitários, em
16 de setembro.

A mesa-redonda orga-
nizada pelo secretário de
Saneamento e Meio Am-
biente do Sintius, Fernando
Rodrigues Assumpção, con-
tou com a presença do se-
cretário de Meio Ambiente do
Guarujá, Élio Lopes e do
secretário de Meio Ambiente
de Santos, Fábio Nunes (Fa-
bião). Acompanharam e par-
ticiparam da discussão os
diretores de base e repre-
sentantes sindicais da Sabesp.

A abertura e apresen-
tação do evento foram feitas
pelo secretário Fernando
Rodrigues Assumpção que,
em seguida, passou a palavra
para os secretários de Meio
Ambiente das cidades de
Guarujá e de Santos.

Após essas explanações,
Alfésio fez a exposição do
estudo realizado pelo Núcleo

de Avaliação de Exposição e
Risco Ambiental da Uni-
versidade Católica de Santos
(UniSantos).  

O estudo foi produzido
em cinco áreas da Baixada
Santista: Pilões e Água Fria,
Cubatão Centro, São Vicente
Continental, Vicente de Car-
valho e Bertioga.

Na sua 1ª fase, foram
realizadas entrevistas com 820
famílias em cada uma dessas

cinco áreas. Já na 2ª fase do
estudo, entrevistas em 25
domicílios de cada uma delas.

Essas áreas foram es-
colhidas com base em um
estudo da Cetesb de 2001,
que mapeou as áreas mais
afetadas por contaminação e
com alto índice demográfico.

Em cima desses dados,
passou a ser feito o pla-
nejamento desse estudo. Na
1ª fase, aplicou-se um ques-

tionário com 37 páginas, que
as pessoas responderam por
meio de convite e de um
termo de consentimento livre
e esclarecido.

E na 2ª fase foram feitas
avaliações clínica e labo-
ratorial nos 25 domicílios
escolhidos em cada uma das
cinco áreas. Também na 2ª
fase foram feitas Avaliação de
Qualidade de Vida e Ava-
liação Cognitiva nas crianças. 

ACT 2010/2011:
Sabesp decide
recorrer ao TST

O ACT 2010/2011 ainda
segue sem definição. Após os
trabalhadores conquistarem
uma decisão favorável no TRT,
em São Paulo, a Sabesp não se
deu por vencida e decidiu
recorrer ao TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho), em Brasília.

O Sindicato aguarda a deci-
são do TST quanto ao recebi-
mento do recurso com efeito
suspensivo ou não, e já está
preparando as contra-razões de
recurso.

Sabesp

O processo referente à
diferença da PLR 2008 en-
contra-se no TST, em Brasília
(DF), devido ao recurso or-
dinário interposto pela Sabesp,
onde a empresa conseguiu efeito
suspensivo.

O processo foi distribuído,
em 09 de setembro de 2010, ao
Ministro Márcio Eurico Vitral
Amaro, que será o relator do
processo ação, porém ainda não
há data para o julgamento.

PLR 2009
Já o processo referente à

diferença da PLR 2009 en-
contra-se no TRT, onde foi
distribuído, em 14 de junho
deste ano, à Ministra Odete
Silveira Moraes, que será a
relatora do processo. A ação
aguarda pauta para julgamento.
Nossa diretoria está atenta aos
desdobramentos.

MP recebe representação do Sintius sobre
irregularidades no tratamento de esgoto

Andamento das
ações sobre

PLR 2008 e 2009
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O Gaema (Grupo de
Atuação Especial de Defesa
do Meio Ambiente) da Bai-

xada Santista recebeu a dis-
tribuição da representação
que o Sintius fez ao Ministério

Público do Estado de São
Paulo sobre irregularidades
encontradas em diversas es-

tações de tratamento de es-
goto da região. A promotora
responsável para acompanhar

os trabalhos é Ana Paula Fer-
nandes Nogueira da Cruz,
uma das promotoras do Meio
Ambiente de Santos.

No mês passado, a de-
núncia do nosso sindicato foi
destaque nos jornais e TVs de
toda a Baixada Santista.
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Fundação CESP

Fundação CESP derruba liminar
que impedia alterações no PES

PPR: Trabalhadores
empenhados

em alcançar metas

ISACteep

Sabesprev

Comissão formada pelos associados está analisando as mudanças no PES

AssembAssembAssembAssembAssembleia parleia parleia parleia parleia paraaaaa
parparparparparticipantes do PESticipantes do PESticipantes do PESticipantes do PESticipantes do PES
Dia: 22 de outubro, sexta-feira

Horário: às 9 horas
Local: Sede do Sindicato

O Sindicato não obteve,
até o momento, a relação de
banco de horas referente a este
ano. Esta relação é necessária
para acompanharmos o cum-
primento do ACT.

Ainda recebemos relatos de
trabalhadores com dificuldades
na solução de situações de folha
de pagamento e outros assuntos
que poderiam ser facilmente
resolvidos pela área admi-
nistrativa da empresa, como o
não pagamento de periculo-
sidade nas férias, faltas, cesta
básica e produção.

Em parte, estes assuntos
soam como “ecos do passado”.
O Sintius está buscando resolver
esses problemas da categoria.

Os trabalhadores da Water
Port estão comprometidos com
o alcance das metas da PPR
2010. Até o momento, não há
relatos de intransigência da
empresa na aplicação de adver-
tências que afetam diretamente
nos resultados.

Os profissionais que atuam
no saneamento do porto têm
conseguido superar todas as
dificuldades para atender as
ocorrências que surgem durante
a jornada de trabalho.

A atuação do Sintius tem
sido fundamental na conscien-
tização da categoria e espera-
mos o reconhecimento da Water
Port na hora das avaliações
individuais dos trabalhadores.

Water Port

A ISACteep conseguiu
um grande espaço na mídia
local no fim do mês passado,
em razão da falta de energia
elétrica que atingiu parte da
Baixada Santista na manhã do
dia 27. Devido a um problema
na estação da empresa, em
Cubatão, o apagão durou
pouco mais de 30 minutos na
região. No entanto, até o
momento, as explicações
sobre o ocorrido não foram
esclarecidas aos jornalistas.

O Sintius tem denun-
ciado inúmeros problemas
administrativos e operacio-

Sintius aguarda
envio da relação

de banco de horas

Start
Apagão na Baixada, reflexo da
redução do quadro funcional e

do investimento em manutenção
nais. Acreditamos que a ma-
nutenção precária dos equi-
pamentos e a redução da
quantidade de trabalhadores
possam ter causado o blecaute
local.

Há algum tempo, tivemos
uma queda de um cabo, por
apodrecimento do suporte,
em Mongaguá. Como con-
sequência, várias cidades do
Litoral Sul ficaram sem ener-
gia por mais de 6 horas.

Na mesma estação da
ISACteep, em Cubatão, um
dos transformadores prin-
cipais incendiou comple-

tamente por causa da falta de
Mulsyfire (sistema de com-
bate a incêndio para trans-
formadores).

Além disso, houve va-
zamento de óleo isolante e
comprometimento do lençol
freático da cidade.

O ponto comum desses
eventos é que todos ocor-
reram posteriormente à pri-
vatização do setor elétrico em
São Paulo. A precarização é
um fato e basta apenas a
empresa dar uma real atenção
aos trabalhadores para rever-
ter tal situação.

Eleição para conselhos Fiscal e
Deliberativo acontece este mês

De 19 a 26 de outubro, se-
rão realizadas as eleições para
os Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Sabesprev. Um dos
concorrentes para uma vaga no
Conselho Deliberativo é o nos-
so Diretor Regional do Litoral
Sul, Jorge Arrivabene. O Sintius
e o Fórum das Entidades reco-
mendam que a categoria vote

em Jorge para que tenhamos
companheiros que possam nos
representar e defender os inte-
resses dos trabalhadores assisti-
dos pela Sabesprev. Também re-
comendamos o voto em Danilo
Grimaldi, para o Conselho
Deliberativo, e a Miguel Ange-
lo, que disputa uma vaga no
Conselho Fiscal.

No último dia 27 de se-
tembro, a Fundação CESP
conseguiu na Justiça sus-
pender os efeitos da liminar
obtida pelo Sintius, em junho,
que impedia a entidade de
efetuar mudanças no PES
(Plano Especial de Saúde) a
beneficiários aposentados e
pensionistas associados ao
nosso sindicato.

Diante dessa situação, a
diretoria do Sintius estará
tomando as providências

necessárias para defender os
interesses dos nossos as-
sociados.

Por esse motivo, estamos
convocando para o próximo
dia 22 de outubro, às 9 horas,
uma assembleia em nossa
sede para informar a categoria
sobre os próximos encami-
nhamentos da Diretoria para
defender os interesses dos
beneficiários do PES, dirimir
dúvidas e prestar mais es-
clarecimentos sobre a ação.

Fausto Simões Jr.

Vale destacar que o Sintius
faz parte de uma comissão
formada por outros sindicatos
e da própria Fundação CESP.
Formado em agosto, esse grupo
tem a missão de apresentar uma
proposta de alterações no PES
até dezembro. O plano pas-
saria por uma reformulação
sem a discussão com os re-
presentantes dos trabalhadores.
O processo foi interrompido,
devido ao empenho do nosso
sindicato.

PPPPParararararticipe!ticipe!ticipe!ticipe!ticipe!
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Novos sócios do Sintius
Setembro/2010

Agustin Gonzalez Nunes - Ativa/Sabesp
Anderson Cordeiro do Nascimento - Ativa/Sabesp

Fábio Cachello - Ativa/Sabesp
Janete Pereira Rodrigues Cardoso - Pensionista/Sabesp

José de Arimatéia Cavalcanti de Souza - Aposentado/Sabesp
Lucínio de Moraes Sarmento Júnior - Aposentado/Eletropaulo

Paulo Victor Gomes dos Santos - Ativa/Sabesp

Venha relaxar
em nossa
Colônia de
Férias de

Caraguatatuba

Janeiro, Fevereiro e Março (pacote de 5 dias)
Pacote

Ano Novo, Carnaval e Natal
Demais dias

Valor para cada sócio
 Adulto    De 7 a 11 anos    De 3 a 6 anos

R$ 400,00       R$ 280,00         R$ 200,00
R$ 300,00       R$ 210,00         R$ 150,00

Valor para cada convidado
Adulto     De 7 a 11 anos    De 3 a 6 anos

R$ 450,00       R$ 315,00          R$ 225,00
R$ 350,00       R$ 245,00            R$ 175,00

MarçoMarçoMarçoMarçoMarço,,,,,     Abril,Abril,Abril,Abril,Abril, J J J J Julhoulhoulhoulhoulho,,,,, Setembr Setembr Setembr Setembr Setembrooooo,,,,, Outubr Outubr Outubr Outubr Outubro e Noo e Noo e Noo e Noo e Novvvvvembrembrembrembrembrooooo
Pacote

F. de semana prolongado (3 dias)
F. de semana prolongado (4 dias)
F. de semana prolongado (5 dias)

Demais dias (até 2 dias)
Demais dias (de 3 a 4 dias)

Demais dias (5 ou mais dias)

Valor para cada sócio
 Adulto    De 7 a 11 anos    De 3 a 6 anos

R$ 165,00       R$ 115,50         R$ 82,50
R$ 220,00       R$ 154,00        R$ 110,00
R$ 250,00       R$ 175,00        R$ 125,00
R$ 60,00         R$ 42,00          R$ 30,00
R$ 55,00         R$ 38,50          R$ 27,50
R$ 50,00         R$ 35,00          R$ 25,00

Valor para cada convidado
Adulto     De 7 a 11 anos    De 3 a 6 anos

R$ 195,00       R$ 136,50          R$ 97,50
R$ 260,00       R$ 182,00          R$ 130,00
R$ 300,00       R$ 210,00          R$ 150,00
R$ 70,00         R$ 49,00             R$ 35,00
R$ 65,00         R$ 45,50             R$ 32,50
R$ 60,00         R$ 42,00             R$ 30,00

Observação: 1) São considerados finais de semana prolongados os feriados nacionais 2) Será possível flexibilizar a última diária em meia diária dos pacotes, segundo
interesse do associado 3) Nos pacotes, caso alguém venha trazer os familiares ou convidados e não permanecer o período, será cobrado deste a diária individual

Maio, Junho e Agosto
Pacote

F. de semana prolongado (3 dias)
F. de semana prolongado (4 dias)
F. de semana prolongado (5 dias)

Demais dias

Valor para cada sócio
 Adulto    De 7 a 11 anos    De 3 a 6 anos

R$ 150,00       R$ 105,00        R$ 75,00
R$ 200,00       R$ 140,00        R$ 100,00
R$ 250,00       R$ 175,00        R$ 125,00
R$ 45,00         R$ 31,50          R$ 22,50

Valor para cada convidado
Adulto     De 7 a 11 anos    De 3 a 6 anos

R$ 180,00       R$ 126,00          R$ 90,00
R$ 240,00       R$ 168,00          R$ 120,00
R$ 300,00       R$ 210,00          R$ 150,00
R$ 55,00         R$ 38,50            R$ 27,50

Se você quer fugir da rotina
do trabalho e dos problemas,
uma ótima opção de descanso
é a Colônia de Férias Ministro
João Cleófas, em Caraguatatuba,
município do Litoral Norte.

Localizada em frente à Praia do
Porto Novo, a colônia possui
apartamentos com capacidade
para até oito pessoas.

O estacionamento é pró-
prio. Além das praias, os visi-

tantes podem usufruir da sauna
e se divertir nas duas piscinas
(uma de adulta e outra de
criança), salão de jogos, play-
ground, campo de futebol e
conjunto poliesportivo.

Quem se hospedar na
colônia terá pensão completa.
São consideradas crianças a-
quelas com até 11 anos.

A colônia fica na Av. José
Herculano 5.035, Praia do Porto

Novo, Caraguatatuba. Mais
informações podem ser ob-
tidas pelo telefone 3226-
3200. As reservas podem ser
feita neste mesmo número ou
diretamente no nosso sindicato.

Confira os novos valores

Falecimento

Sebastiana Muniz Souza
Falecido em 07/09/2010

Pensionista/Sabesp

Inscrição para sorteio de
vagas na colônia de férias

Período
Natal/Ano Novo

Janeiro/2011
Carnaval/2011

Inscrição
18/10 a 22/10
8/11 a 18/11

10/01 a 20/01

Sorteio
23/10
20/11
22/01


