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Boletim unificado paraJ
Além de medidas judiciais, trabalhadores da estatal demostram união para
evitar que mais cortes aconteçam na Baixada Santista e no Vale do Ribeira

Realizada no último dia 26, em nossa sede, a assembleia teve a presença de mais de 200 trabalhadores da empresa estatal

Fausto Simões  Jr.

A gerente regional do Tra-
balho e Emprego em Santos,
Rosângela  Mendes Ribeiro
Silva, esteve no Sindicato no
último dia 27, para discutir com
a diretoria do Sintius a atual si-
tuação que a Sabesp impõe
aos trabalhadores de seu qua-
dro funcional.

Durante a reunião, Ro-
sângela assumiu o compromis-

so de convocar mesa redonda
para solucionar o problema
dos demitidos na Baixada e no
Vale do Ribeira.

Ela também disse que in-
vestigará os cortes dos adicio-
nais de insalubridade e a ter-
ceirização das atividades-fim
da Sabesp, bem como as con-
dições de segurança na execu-
ção dos serviços.

Gerente do Trabalho toma
conhecimento dos problemas

A diretoria do Sindicato entregou um relatório sobre dificuldades enfrentadas com a Sabesp

Os trabalhadores da Sa-
besp demonstram, mais uma
vez, o poder de mobilização e
de união para lutar por melho-
res condições para toda cate-
goria. A última ocorreu no dia
26, quando mais de 200 funci-
onários e alguns familiares
lotaram o auditório do Sindi-
cato para discutir as demissões
que estão sendo feitas pela es-
tatal na Baixada Santista e no
Vale do Ribeira.

Como resposta aos cerca
de 20 desligamentos regis-
trados em nossa base, a
categoria decidiu realizar
operação padrão, como for-
ma de solidariedade aos tra-
balhadores dispensados pela
empresa e contra o regime de
intimidação da direção da
estatal.

Além disso, a categoria
aprovou o indicativo de gre-
ve para o próximo dia 8,
sendo que haverá nova as-
sembleia para ratificar tal
decisão no próximo dia 2,
quinta-feira, às 17h30.

A mobilização começou a
partir do dia 20, quando hou-
ve as primeiras demissões.
Desde então, o Sindicato
produziu a edição especial do
Jornal Urbanitário sob o título
“Sabesp Serra Trabalha-
dores” e os diretores do
Sintius estão realizando reuni-
ões setoriais em todos os
setores da empresa da Bai-
xada e do Vale do Ribeira.

Medidas judiciais
Além das ações de mo-

bilização, o Sindicato entrará
na Justiça para reverter essas
demissões, bem como aque-
las previstas no Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC), que dispensará 2.250
trabalhadores do quadro fun-
cional da Sabesp aposen-
tados pelo INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social ).

.

ASSEMBLEIA
Para a aprovação de greve

Dia 2, quinta-feira

Horário: 17h30

Local: Sede e sub-sede do Sintius

Sandro Thadeu
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Sintius entrega pauta de reivindicações
Sabesp

O Sindicato entregou à
Sabesp, na segunda quinzena
de março, a pauta de reivindi-
cações para as negociações
referente ao Acordo Coletivo
de Trabalho 2009/2010.  Du-
rante a reunião com o diretor
de gestão corporativa da esta-
tal, Márcio Abud, o presidente
Marquito Duarte e o secretá-
rio de Formação e Política
Sindical, Tanivaldo Dantas,
ressaltaram as preocupações
da categoria em relação à
qualidade dos serviços e da
manutenção da empresa como
uma instituição pública.

Os representantes do Sin-
tius também tocaram em outros
pontos importantes para os tra-
balhadores, como terceiriza-
ção, manutenção do nível de
emprego e Termo de Ajusta-

O documento foi entregue à direção da Sabesp no dia 20
mento de Conduta (TAC).

Abud deixou claro durante
a conversa que é preciso “re-
novar os quadros para aumen-
tar a produtividade” e que, para
isso, é preciso diminuir o per-
centual de garantia de empre-
go. O Sindicato considera a
declaração do diretor um absur-

do, porque nunca demissão será
sinônimo de produtividade, prin-
cipalmente na Baixada Santista,
onde estão sendo feitos grandes
investimentos  em saneamento,
e certamente necessitarão de
mais funcionários para manter
uma prestação de serviço de
qualidade à população.

VAMOS À LUTA!

Prazo para inscrições
termina no próximo dia 7

Concurso público

A Sabesp está com ins-
crições abertas até o dia 7 para o
preenchimento de 1.771 postos
de trabalho. Para a Baixada
Santista e Vale do Ribeira, estão
disponíveis 288 vagas. Os in-
teressados em participar do
processo seletivo devem se
inscrever exclusivamente pelo site
(www.esppconcursos.com.br).

A taxa varia de acordo com
o nível de escolar exigido para a
vaga: Ensino Fundamental (R$
17,00), Ensino Médio ou Téc-
nico (R$ 23,00) e Ensino Su-

perior (R$ 23,00).
O edital pode ser acessado

pelo nosso site www.sintius.org.br.
A prova objetiva  está prevista
inicialmente para 10 de maio.

Carteira de habilitação
A Sabesp publicou uma

complementação do edital de
inscrições. Com exceção dos
cargos de motorista A, operador
de equipamentos automotivos A
e operador de sistemas de sanea-
mento A, a todos os demais são
aceitas a CNH B provisória.

Não se omita!
A categoria já decidiu: NÃO ÀS DEMISSÕES

Assembleia dia 2 de abril, às 17h30, na Sede do Sindicato

Tanivaldo Dantas

Incoerência
 ou descaso?

O PRESIDENTE Ges-
ner, em artigo publicado em
“A Tribuna”, no último dia
24 de março, ao afirmar que
as contratações do concurso
público custarão um terço do
valor das dispensas e que
ainda haverá uma redução
no custeio anual de R$ 126
milhões - que contribuirá
para uma produtividade de
4,5% - deixa clara a visão
exclusivamente economicista
que norteia a política de
gerenciamento da Sabesp.

Embora exalte os novos
mercados em que a Sabesp
irá atuar (energia, drenagem
e resíduo sólidos) e as 263
vagas oferecidas à Baixada
Santista com o concurso
público, nosso presidente na
prática não age como quem
está preocupado com quali-
dade dos serviços prestados.

Ao demitir cerca de 20
companheiros, utilizando-se
dos 2% do ACT,  e mais de
200 por conta do TAC, que
aliás a Sabesp tem usado
como agasalho para escon-
der suas reais intenções, a
direção da empresa joga no
lixo um arquivo de conhe-
cimentos, que não se compa-
ra a qualquer renovação em
curto espaço de tempo.

Tudo bem que os novos
tempos exigem renovação e

qualificação, porém é indis-
pensável que o façamos de
forma planejada mesclando
o conhecimento dos mais
experientes e de forma re-
almente gradual.

Soa  falso a afirmação do
presidente que “os novos profis-
sionais terão o privilégio de
suceder uma equipe competen-
te e dedicada que ajudou a
construir a Sabesp”. Na verda-
de não só os demitidos, os já
aposentados, mas todos aque-
les que realmente se doaram
durante todos estes anos se
sentem como massa de mano-
bra de objetivos inconfessáveis
de alguns poucos.

Companheiros, o momen-
to nos impõe calma, unidade
e resistência.
Marquito Duarte é presidente
do Sintius e coordenador re-
gional da União Geral dos
Trabalhadores (UGT)



Página 3Abril de 2009Jornal Urbanitário

Energéticas

Reuniões setoriais fortalecem união
da categoria para campanha salarial

Bolos e tortas com recheios de Mousses
(maracujá, chocolate branco e preto, limão e

morango); de nozes, abacaxi, doce de leite (com
ameixa e nozes) e morangos. Bolos Salgados

(Frango, atum e patês coloridos).

Telefone: 9709-4220 Ligar com antecedência

LUCY - BOLOS E TORTAS PLANTÃO IMPOSTO DE RENDA 2009
Dias 3, 17 e 24 de abril

Horário: das 8 às 11 horas
Agendamento na secretaria do Sindicato

pelo telefone 3226-3200

Sindicato ganha
ação na Justiça

contra o Sinergia

Após um ano de muito
mistério, a ISACteep, finalmente,
resolveu revelar o conteúdo do
Plano de Cargos e Salários
(PCS), que estava guardado a
sete chaves no baú da empresa.
Apesar das inúmeras tentativas
para desvendar o segredo, não
houve sucesso, porque todas as
informações eram codificadas.

Alguns trabalhadores acha-
vam que o PCS teria na verdade

um grande tesouro há muito
tempo aguardado, enquanto
outros tinham a esperança de
encontrar a esquecida dignidade
e reconhecimento da maturidade
profissional, depois de anos de
dedicação à empresa.

No entanto, para a decep-
ção de todos, o único conteúdo
dentro do baú é a concretização
de uma dura realidade: o mesmo
profissional com carreira e

salário cada vez mais distintos do
que deveria ser.

Diante disso, não podemos
nos curvar a este desmere-
cimento. Portanto, exigimos uma
reavalização deste conteúdo de
mau gosto. A ISACteep precisa
aplicar uma política de reco-
nhecimento do empenho de seu
quadro funcional, sob pena de
prejudicar as negociações
coletivas deste ano.

Uma surpresa desagradável
ISACteep

A Estação de Pré-Con-
dicionamento (EPC), no José
Menino, escolherá no pró-
ximo dia 23 um novo re-
presentante sindical para ser
o porta-voz dos trabalha-
dores  e do Sindicato deste
setor da Sabesp.

O companheiro eleito fica-
rá no lugar de Thadeu Martini,
que foi transferido recentemente

EPC escolherá novo
representante sindical

Eleição

O Sindicato anulou na
Justiça a assembleia pro-
movida pelo Sindicato dos
Energéticos do Estado (Si-
nergia) no final de 2005,
realizada em nossa base
territorial, com a convocação
dos trabalhadores da CPFL
associados ao Sintius.

A ação foi julgada pro-
cedente, tendo o Tribunal
mantido a sentença. A legis-
lação não permite a existência
de dois ou mais sindicatos
atuando na mesma base
territorial. Quando há situa-
ções nesse caso, o Supremo
Tribunal Federal definiu que
a data de fundação da enti-
dade é determinante para
estabelecer a prevalência de
uma organização.

Há 66 anos, o Sintius é
reconhecido pela sua forte
atuação e pela sua transpa-
rência na defesa dos interesses
coletivos dos trabalhadores,
que garantem a qualidade de
serviços essenciais para a
população da Baixada San-
tista, como distribuição de
energia, controle ambiental e
saneamento básico.

Nelson Dias

Funcionários da CPFL participaram ativamente das setoriais

Durante o mês passado, a
diretoria do Sindicato esteve
realizando as reuniões setoriais
nas empresas energéticas,
como CPFL Piratininga, ISA-
Cteep e Start, e na Waterport.

Nesses encontros, os tra-
balhadores tiveram a opor-
tunidade de relatar os pro-
blemas que enfrentam no dia a
dia, bem como sugerir itens
para fazerem parte da pauta de
reivindicações que começam a
ser negociadas com as em-
presas durante a campanha
salarial 2009/2010, que terá
início nos próximos meses.

Escândalo da Camargo
Corrêa pode atingir CPFL

A Operação Castelo de
Areia, da Polícia Federal,
deflagrada no último dia 25,
prendeu quatro diretores da
Camargo Corrêa, uma das
maiores empreiteiras do Brasil,
por envio de dinheiro de forma
ilegal ao exterior.

A empresa é uma das
maiores acionaistas da CPFL

Energia e um dos acusados,
Fernando Dias Gomes, seria
membro efetivo do Conselho
Fiscal da concessionária.

Conforme notícias divul-
gadas recentemente na  im-
prensa, as investigações envol-
ve executivos da empreiteira,
doleiros, partidos políticos e
dirigentes empresariais.

ASSEMBLEIAS
Dia 7, terça-feira

17h30 - ISACteep
18 horas - CPFL Piratininga

Local: Sede do Sindicato

Durante as reuniões se-
toriais, os funcionários da
CPFL sugeriram alguns pontos
para serem incorporados no
ACT, como inclusão de um
diretor ou representante sin-
dical do Sindicato na mesa
diretora da CIPA, férias em
dobro para os funcionários,
transferência de local de tra-
balho com acréscimo de 25%
sobre o salário, ajustes nos
desvios de função, PLR de
forma igualitária sobre o lucro
operacional e horas extras com
100% de acréscimo sobre o
valor da hora normal.

para a Estação de Tratamento de
Água (ETA), em Cubatão.

Os interessados em se can-
didatar ao cargo devem procurar
a secretaria do nosso Sindicato nos
dias 13 e 14 deste mês.

O candidato deverá trazer
carteira de trabalho, CPF e RG.
Mais informações podem ser
obtidas em nossa sede ou pelo
telefone 3226-3200.



Página 4 Abril de 2009 Jornal Urbanitário

Departamento de Aposentados Aqui tem notícia importante!

O Departamento de A-
posentados e Pensionistas
(DAP) do Sindicato pede a
presença de todos na apre-
sentação dos novos planos de
saúde da Sabesprev, que será
realizada no próximo dia 14, às
15 horas, no auditório do
Sindicato, pela sra. Iolanda.

A reunião é uma opor-
tunidade dos nossos associados
tirarem dúvidas e discutirem
alternativas sobre os novos
planos Padrão e Executivo, que
serão lançados neste mês. Os
regulamentos e a rede cre-
denciada com a lista de médicos,
hospitais e laboratórios também
já podem ser acessados pelo site
www.sabesprev.com.br.

Podem se inscrever nos
planos os agregados e desig-
nados de empregados ativos,
todos os atuais clientes dos planos
Especial, Básico e Alternativo,
bem como ex-empregados,

Apresentação de novos planos de
saúde da Sabesprev será no dia 14

CONFIRA AS TABELAS DE MENSALIDADES

  FAIXA  TITULARES E  AGREGADOS E
 ETÁRIA DEPENDENTES   DESIGNADOS
 0-18 49,99 60,22
 19-23 61,77 74,41
 24-28 75,39 98,26
 29-33 93,40 131,56
 34-38 102,24 144,01
 39-43 118,31 166,65
 44-48 155,47 227,33
 49-53 172,40 274,82
 54-58 184,85 308,40
 59+ 198,09 361,32

PADRÃO (acomodação: enfermaria)

  FAIXA  TITULARES E     AGREGADOS E
 ETÁRIA DEPENDENTES   DESIGNADOS
 0-18 92,60 103,17
 19-23 114,42 127,47
 24-28 151,09 168,33
 29-33 202,29 225,37
 34-38 221,43 246,69
 39-43 256,23 285,47
 44-48 349,52 389,41
 49-53 422,54 470,75
 54-58 474,17 528,28
 59+ 555,54 618,93

EXECUTIVO (acomodação: apartamento)

Co-participação: 30% em todas as consultas e todos os exames limitados a R$ 85,00 por procedimento
Rateio: Em caso de apuração de déficit, rateio entre todos os participantes
aposentados, pensinonistas (de-
pendentes, agregados e desig-
nados), desligados da Sabesp a
partir de 01/2007, e que não tenham
sido demitidos por justa causa.

Extinção
O atual plano alternativo

da Unimed será extinto por
não ter regulamentação legal
e não prever as coberturas do

novo rol de procedimentos da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).

Segundo informações da
Sabesprev, todos os clientes

do chamado plano alternativo
podem migrar para os novos
planos, sem qualquer ca-
rência, durante o período de
sua  implantação.

O DAP está sempre à disposição de seus associa-
dos e dependentes para auxiliar no que for necessá-
rio, principalmente nos momentos difícieis de nos-
sas vidas. Entre em contato conosco!

DAP - 3226-3200 ramal 3215
De segunda a sexta, em horário comercial
e-mail: dap.sintius@bignet.com.br

Carlos Silvio - 9712-4937
(Qualquer horário e dia da semana)

Araci - 3022-5684
(Qualquer horário e dia da semana)

O companheiro Marquito,
que também preside o Conse-
lho Fiscal da Sabesprev, partici-
pará esta semana de reunião com
o diretor de Gestão Corporativo
da Sabesp, Márcio Abud, para
discutir o déficit atuarial da
Sabesprev Previdência, que pre-
ocupa os trabalhadores da esta-
tal há muito tempo.

O Sindicato tem atuado
em consonância com Conselho
Fiscal,  Conselho Deliberativo

da Sabesprev e Fórum das
Entidades para impedir que a
“conta”, que não foi causada
pelos funcionários, recaia so-
bre os nossos ombros.

A Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (Fepicafi)  apre-
sentou estudo, encomendado
pela Sabesp, no qual concluiu-
se que a estatal nada deve do
serviço passado (aporte inicial).

Na última reunião do Con-

selho Fiscal da Sabesprev, foi
constatado que foram utilizadas
inúmeras premissas em desa-
cordo com a realidade da épo-
ca, além da decisão unilateral
da Sabesp que alterou o Pla-
no, em 1996, causando o défi-
cit, com consequente prejuízo
aos trabalhadores.

O Sindicato, junto com o
Fórum das Entidades, tomará
as medidas judiciais necessári-
as e cabíveis.

Sintius discutirá plano previdenciário
Mais uma vez, queremos

solicitar a nossos (as) asso-
ciados (as), que recebem
cestas básicas, mas não as
retiram, podem entrar em
contato conosco pelo telefo-
ne do DAP.

No entanto, vale lembrar

Cesta Básica - Eletropaulo
que a pessoa deve avisar o
DAP com antecedência (até o
depósito bancário, que ocorre
até o dia 10 de cada mês).

Dessa forma, o nosso
associado não correrá o ris-
co de perder o seu direito
no futuro.

Alfredo Luiz da Luz
aposentado Sabesp

faleceu em 19/03/2009

Orlando Soares
aposentado/Sabesp

faleceu em 01/03/2009

Antonio Nunes
aposentado/CPFL

faleceu em 09/03/2009

Falecimentos Admitidos
no Sindicato

Ademir de Azevedo Evangelista
Ativo/Sabesp

Dario Jardim da Costa
Ativo/CPFL

William Alexandre B. de Barros
Aposentado/CPFL

Zacarias Inácios Chemite
Ativo/ISACteep


