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 URNA  LOCAL        DELEGADOS

Delegados eleitos: 57

Diretoria e Conselho Fiscal: 42

Total de participantes: 99

O sindicato realiza o 7º 
Congresso dos Urbanitários 
nos dias 02, 03 e 04 de 
outubro, na Colônia de Férias 
do Sintius, em Caraguatatuba. 
No total, participarão do 
evento 99 delegados, que 
foram divididos segundo os 
locais de trabalho.

Podem participar todos 
os associados filiados até 
90 dias antes do início das 
eleições. Conforme o estatuto,  
os interessados em participar 
como delegados devem se 
inscrever na secretaria do 
Sintius, no período de 17 a 
21 de agosto. O horário de 

atendimento é das 8 às 12 
horas e das 14 às 18 horas. As 
eleições acontecerão nos dias 
10 e 11 de setembro.

Os objetivos do encontro 
são analisar a conjuntura, ela-
borar um plano de ação, fazer 
um balanço das atividades e 
discutir mudanças estatutárias. 
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Sintius busca integração com 
a Internacional de Serviços 

Eleições na 
Associação Sabesp

Sabesp

Após quase 18 anos, 
teremos novamente eleições 
para a diretoria - Conselhos 
Deliberativo e Fiscal - da 
Associação Sabesp.

O Sindicato destaca a 
importância da participação 
da categoria nestas eleições. 
A Associação ao longo dos 
seus 37 anos cumpre um 
papel importante no que diz 
respeito ao fortalecimento 
do sentimento corporativista 
dos seus trabalhadores, 
principalmente em épocas em 
que a ameaça de privatização 
e novas reestruturações 
empresariais voltam a ser 
discutidas.

Candidato pela situação, 
Claudio Borges, que assumiu 
a  pres idência  em 2006, 
exerceu por quase 20 anos a 
diretoria regional de Franca. 
Caso seja reeleito, pretende 
“ordenar a Associação com 
uma visão empresarial e 
melhorar a condição humana 
do associado, fortalecendo a 
entidade junto à empresa”. 
Para a diretoria regional da 

Baixada Santista, o membro 
da chapa da situação é o 
engenheiro João César e 
no Vale do Ribeira Ozires 
Antunes.

O candidato da oposição, 
o engenheiro Pérsio Faulin, 
presidiu a Associação de 1991 
a 2006. Antes, foi por 4 anos 
diretor da regional da Baixada 
Santista e por 6 da regional 
do Vale do Paraíba. Se eleito, 
Pérsio pretende resgatar a 
vocação da Associação que 
é “promover o lazer  através 
de eventos culturais, sociais 
e esportivos a associados e 
familiares”.

Ainda segundo Pérsio, 
essa vocação se perdeu nos 
últimos 3 anos. Compõe a 
chapa da oposição para a 
diretoria regional da Baixada 
Santista, o engenheiro Vanir 
Machenta e no Vale do Ribeira 
concorrem Hélio Dias e o 
diretor de base do Sintius, 
Roberto Siqueira 

As eleições acontecem no 
dia 2 de setembro. 

Participe!

Cetesb

Re pre s en t ado  pe lo 
Secretário de Formação e 
Política Sindical Tanivaldo 
Monteiro Dantas, o Sintius 
esteve na reunião do Comitê  
Nacional da Internacional de 
Serviços Públicos do Brasil 
(ISP), realizada no dia 2 de 
julho, na Capital.

O teor do encontro foi 
a elaboração de documento 
base que atenda as demandas 
do ser v iço  públ ico  de 
qualidade, o trabalho decente 
e o combate à pobreza. Esse 
conteúdo será vinculado 
aos objetivos do milênio. O 
foco principal é debater o 
lançamento da Campanha 
Serviço Público de Qualidade 
2009.

O Sindicato busca se 
integrar a ISP pela importância 
das campanhas desenvolvidas 
pela instituição e porque suas 
diretrizes e objetivos estão em 
sintonia com os do Sintius: a 
defesa da Agenda do Trabalho 
Decente da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) e a 
valorização dos serviços de 
controle ambiental, energia e 
saneamento ambiental.

O que é a ISP?
A ISP é uma federação 

sindical internacional dos 
trabalhadores de serviços 
p ú b l i c o s ,  q u e  a g r u p a 
635 sindicatos filiados em 
156 países.  No Brasi l ,  4 
confederações, 15 federações 

e 4 sindicatos estão filiados a 
instituição.

E s s a s  e n t i d a d e s 
representam mais de 20 
milhões de trabalhadores, 
que prestam serviços na 
administração pública, em 
serviços sanitários, sociais e 
municipais, bem como em 
empresas públicas, como água, 
saneamento, energia elétrica e 
limpeza urbana.

Sindicatos propõe mudanças 
no plano de carreira da 

Os Sindicatos Sintae-
ma, SEESP, Sintius, Sin-
quisp, Sasp, FNU/FTIUESP, 
estão elabo-rando propostas 
para a me-lhoria do plano de 
carreira dos trabalhadores da 
Cetesb.

A s  p r o p o s t a s  s ã o 
as que já  constaram na 
pauta de re iv indicação, 
acres-cidas dos  seguintes 
itens: nivelamento dos pisos 
salariais dos universitários 
incorporando o piso lei 
ao salário e estabelecendo 
este como faixa inicial dos 
universitários;  mudança 

de cargo por recrutamento 
interno: a exemplo da Nossa 
Caixa, que sempre valorizou 
seus trabalhadores permitindo 
mudança de carreira.

Além das propostas, os 
sindicatos apontam as dis-
torções que precisam ser cor-
rigidas: Correção dos desvios 
de função (que, aliás, são 
ilegalidades). 

Mudança de cargo para os 
cargos em extinção. A Cetesb 
avaliou que alguns cargos não 
são mais necessários à Com-
panhia e que serão extintos 

na vacância, portanto  é mais 
correto que já se proponham 
novos cargos.

Atribuição de gratificação 
de função mínima para os 
encarregados administrativos 
e para os gerentes: esta so-
licitação está baseada em uma 
questão legal.

Pedimos aos compa-
nheiros e companheiras 
que nos encaminhem novas 
pro-postas  para melhorias no 
plano de carreira.

Enviem suas sugestões 
até o próximo dia 10 de 
agosto, no seguinte e-mail: fernandez_urb@hotmail.com

Apesar de a Sabesp ter 
se comprometido por meio 
do “orientador” a recolher 
os 40% do FGTS sobre os 
planos econômicos Collor e 
Verão, diversos trabalhadores 
que saíram da empresa por 
conta do TAC acabaram não 
recebendo o recolhimento dos 
40% referente a esses planos.

Diante disso, o corpo 
jurídico do Sindicato está 
propondo ação judicial com 
o objetivo de reverter essa 
situação.

Demitidos do TAC: 
Sindicato moverá ação 

judicial
Os interessados devem 

c o m p a r e c e r  a o  n o s s o 
departamento jurídico até o 
dia 31 de agosto. É preciso 
estar munido dos seguintes 
documentos:  extrato do 
FGTS dos planos Collor e 
Verão, além de cópias da 
Carteira de Trabalho (páginas 
da foto, qualificação e contrato 
de trabalho) ,  RG, CPF, 
comprovante de residência 
com CEP, termo de rescisão 
de contrato de trabalho e 
recibo do FGTS recebido.

PLR 2008/2009
O corpo jurídico do 

Sindicato está acompanhando 
o andamento do processo 
no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), referente ao 
pagamento da Participação 
de Lucros e Resultados 

(PLR) 2008/2009 da Sabesp. 
Atualmente, a ação judicial 
está com a juíza Rosa 
Maria Villa, que substituiu 
a desembargadora Catia 
Lungov, que está em licença 
médica.

Reunião do Comitê Nacional da ISP
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Atuação Sindical

I Encontro Urbanitário das 
CIPAS debate saúde do 

O I Encontro Urbanitário 
das  CIPAS,  organizado 
pela Secretaria Assistencial, 
Previdenciár ia ,  Saúde e 
Segurança  do Traba lho 
do Sintius/Urbanitários, 
aconteceu nos dias 30 e 31 
de julho de 2009, na sede do 
sindicato, com a participação 
das CIPAS da CPFL, Isa 
Cteep, Sabesp e Start.

A abertura feita pelo 
pres idente  do  S in t ius/
Urbanitários, Marcos Sérgio 
Duarte (Marquito), aconteceu 
no dia 30. O presidente 
destacou a  impor tância 
do evento, falou dos seus 
objetivos e compôs a mesa 
com os representantes das 
empresas.

A mesa contou com a 
presença do Superintendente 
da Unidade de Negócios 
d a  B a i x a d a  S a n t i s t a /
Sabesp, Joaquim Ornik, dos 
representantes da CPFL, 
Gilson e Valmir da Start.

O secretário do Sintius/ 
Urbanitários, Carlos Alberto 
de Oliveira (Platini) também 
estava presente na mesa.

Após a composição da 
mesa, foi feita a apresentação 
do Projeto Saúde e Segurança 
do Trabalho 2007/2011 
do Sintius/Urbanitários, 
apresentado pela Secretaria 
Assistência, Previdenciária, 
S aúde  e  Segurança  do 
Trabalho.

No dia 31, o encontro 
seguiu com a reapresentação 
do Projeto Saúde e Segurança 
do Trabalho 2007/2011. Em 
seguida,  houve a palestra 
do coordenador do Sevrest 
da Secretaria Municipal da 
Saúde de Santos, Marcelo 
Soares Vilhanueva, que falou 
da relação do Ministério da 
Saúde com a questão da Saúde 
do Trabalhador.

Na sequência, ocorreu 
a palestra da Dra. Rosângela 
Mendes Ribeiro, Gerente 
Regional da Superintendência 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

As palestras encontram-
se no site do sindicato, 
www.sintius.org.br, no link 
ambiente, saúde e segurança 
do trabalho.

No dia 5, o sindicato 
participará de uma mesa-
redonda na Gerência Regional 
do Trabalho e Emprego 
(GRT), com os representantes 
da ISACteep para resolver 
o principal impasse do ACT 
2009/2010.

Enquanto a empresa 
quer que os ajustes no efeito 
de pessoal decorrentes de 

Prestção de 
contas do 
Sintius é 
aprovada

No último dia 29, o 
sindicato realizou assembleia 
para prestar contas referente 
ao ano de 2008. A apresentação 
feita pelo Secretário de 
Finanças do Sintius Evandro 
da Silva Carvalho e pela 
contadora Simone Correa foi 
aprovada por unanimidade.

O  C o n s e l h o  d e 
Requalificação Profissional 
da CPFL Piratininga aprovou 
na reunião de 14 de julho, 
a inclusão no programa 
com direito ao subsídio 
de 15 inscrições realizadas 
no período de julho: curso 
técnico (sete), idiomas (três), 
informática (dois), ensino 
superior (dois) e extensão 
(um).

Em uma solicitação de 
nova análise, foi mantida a 
reprovação, devido ao cargo 
ocupado não se enquadrar 
no curso solicitado. Esse não 
é o desejo do Conselho, que 
respeita o regulamento.

No entanto, o órgão 
enfat iza  sempre  que,  a 
empresa é que não deseja 
realizar alteração no texto do 
ACT (permitindo cursos na 
área de atuação da empresa e 
não somente no cargo) para 
dar ao Conselho condições de 
atualização do regulamento.

U m a  i n s c r i ç ã o  f o i 
devolvida por prazo, já que 
o companheiro está iniciando 
uma extensão. O subsídio 
somente é válido a partir do 
quinto mês.

Novamente, lembramos 
que a união e o envolvimento 
entre os representantes dos 
trabalhadores no Conselho 
p e r m i t e m  a t e n d e r  a s 
expectativas da categoria neste 
mês.

As inscr ições  f icam 
abertas sempre nos dias 1º e 
10 de cada mês.

CPFL
Requalificação 

Profissional

Abertura do 1º Encontro Urbanitário das CIPAS

Fernando Assumpção

Fernando Assumpção

ISACteep
Dra. Rosângela Mendes Ribeiro

ACT 2009/2010 reestruturação, organização, 
mudança de processo e 
implantação tecnológica da 
empresa sejam válidos por 
dois anos, o Sintius defende 
que tal alteração seja válida 
somente por um ano.

Os trabalhadores da 
ISACteep continuam em 
estado de greve. O sindicato 
não descarta a paralisação a 
partir do dia 10 de agosto.

Fernando Assumpção
Apresentação do Projeto Saúde e Segurança do Trabalho

Palestra do coordenador do Sevrest, Marcelo Soares

Fernando Assumpção

Fernando Assumpção

Cipeiros da CPFL, ISACteep, Sabesp e Start

Fernando Assumpção
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Departamento de Aposentados

Plano Previdenciário da 
Sabesp está ameaçado 

Falecimento

Anderson Capella de Jesus
Ativo/CPFL

O nosso  s ind i c a to, 
assim como o Fórum das 
Entidades, os conselhos Fiscal 
e Deliberativo da Sabesprev. 
vem atuando intensamente 
para pressionar a Sabesp a 
resolver a questão referente ao 
atual déficit atuarial do plano 
previdenciário.

Recentemente, houve 
reunião entre as representações 
dos trabalhadores com a 
diretoria da Sabesprev e do 
RH da estatal, que colocaram 
as possibilidades existentes 
para atender as exigências 
da Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC).

Este órgão do Ministério 
da Previdência Social deu um 
prazo até 30 de setembro para 
que a companhia apresente 
solução para a questão. Em 
função das dif iculdades 
colocadas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, até o 
momento nenhuma definição 
ainda foi tomada.

As dúvidas continuam 
em relação ao aporte do 
serviço passado, quando da 
implantação do plano em 
março de 1991 e a mudança de 
cálculo do benefício definido 
em 1996. O déficit surgiu 
entre 2000 e 2001 e é motivo 

de debate até hoje.
No entendimento do 

Sintius, o problema técnico 
existe, mas o principal impasse 
é a questão política. Estado e 
Sabesp não podem repassar a 
conta para os trabalhadores. 
Exigimos novas reuniões para 
encontrar uma saída sobre o 
déficit ainda este mês.

Embora uma intervenção 
da  SPC se ja  r u im para 
todos, não está descartada a 
possibilidade do Fórum de 
Entidades mover ação judicial. 
Em breve, vamos informar o 
desenrolar dessa novela para 
os nossos associados.

Eleições na 
Fundação CESP
Até o próximo dia 7 de 

agosto, serão realizadas as 
eleições para representantes 
dos aposentados e pensionistas 
nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Fundação CESP, 
sendo duas vagas para o 
Conselho Deliberativo (dois 
titulares e dois suplentes) e 
uma vaga para o Fiscal (um 
titular e um suplente).

F i q u e  a t e n t o  a o s 
candidatos. Os eleitores 
devem estar atentos aos 
companheiros que atuam na 
defesa do associado.

Por esse motivo, o Sintius 
apoia as seguintes chapas: para 
o Conselho Fiscal, a nº 1 - 

Fortalecimento da Fundação 
- formada por Ernesto dos 
Santos Vaz Junior (titular) e 
pelo ex-diretor do Sintius, 
Domingos Paulo Sucigan 
(suplente).

P a r a  o  C o n s e l h o 
Deliberativo, o Sintius pede 
que os associados votem na 
chapa 2 - Pelo Fortalecimento 
da Fundação - que tem 
Eugênio Felix como titular e 
Osvaldo D’Estefano Rosica 
como suplente. Já a chapa 5 - 
União e Equilíbrio - é formada 
por Ernesto dos Santos Filho 
(titular) e Marcos Gonçalves 
(suplente).

Como Votar?
P e l o  C o r r e i o :  A 

Fundação CESP enviará via 
correio as cédulas. Assim que 
votar, as coloque no envelope-
resposta e as envie novamente 
pelo correio.

Pela Internet:  Você 
receberá via correio uma 
senha individual. Acesse o 
portal www.prevcesp.com.
br/eleicoes, digite a senha, o 
CPF e vote.

Sindicato firma convênio 
com a Onpharma 

João Gonçalves Faia
Aposentado/Sabesp

Faleceu em 03/07

Admitido no 
Sindicato em 

julho

Vacinação contra Poliomielite
No dia 22 de agosto, 

das 8 às 17 horas, será 
realizada a Campanha 
de Vacinação da 2ª dose 
contra a Poliomielite.

Podem ser vacinadas 
crianças de 0 a 4 anos, 11 
meses e 29 dias.

 O endereço é Rua 

Joaquim Távora, 282.
Não esqueçam, é 

gratuita!
Haverá  an imação 

do palhaço Brinquedo, 
distribuição de bexiga e 
pirulito no local.

Leve sua criança!O proprietário da On-
pharma, Sérgio Ribas Fer-
nandes, esteve presente na 
sede  do sindicato para firmar 
convênio.

Até o final deste mês, 
serão enviadas carteirinhas aos 
associados do Sintius, porém, 
o novo benefício já pode ser 
utilizado tanto pelos ativos 
como pelos aposentados.

A  l o j a  d a  emp r e s a 

está localizada na Avenida 
Conselheiro Nébias, 238 - 
Santos.

Os pedidos também 
podem ser  fe i tos  pe los 
telefones:(13) 3321-4260, (13) 
3327-0000. Fax: 3232-3434.

Os descontos  que seguem 
a tabela da ABC Far ma 
variam de 25 a 70%, nos 
medicamentos de referência.

Os valores podem ser 

consultados no site www.
revistakaios.com/revista/bra

Na Região Metropolitana 
da Baixada Santista não será 
cobrada taxa  para as entregas 
em domicílio nas compras 
com valor acima de R$ 20,00. 

Para os moradores da 
região do Vale do Ribeira, as 
entregas serão feitas via Sedex 
e terão prazo de 48 horas para 
chegar.

Fernando Assumpção


