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Trabalhadores da Sabesp demonstraram união e força, fato que contribuiu para que o Sintius tivesse força na negociação do ACT

Os trabalhadores da Sa-
besp na Baixada Santista e no
Vale do Ribeira aprovaram
em assembleia, por unanimi-
dade, a proposta para o ACT
(Acordo Coletivo de Traba-
lho) 2012, no dia 23 de maio.

Graças à boa condução
do Sintius, aliada à categoria
mobilizada e unida, a direção
da empresa mudou o discur-
so e aceitou a proposta con-
dizente com as reivindicações
dos trabalhadores.

No dia 23, durante a au-
diência de conciliação no Mi-
nistério Público do Trabalho
(MPT), em São Paulo, a dire-
ção da Sabesp acatou a pro-
posta feita pelo MPT de rea-
juste salarial de 4,15% (índi-
ce de inflação acumulado no
período de um ano e calcula-
do pelo IPC-Fipe) mais au-
mento real de 1,93%, tota-
lizando 6,17%.

Além disso, ficou defini-
do um aumento de 8% para
os benefícios, de 10% para o
vale-refeição e a estabilidade
de emprego de 98%.

A Sabesp acatou também
a proposta de garantia de em-
prego para representantes sin-
dicais eleitos e o pagamento
da PLR durante a vigência
desse novo ACT.

Foi acordado, finalmente,
nesse Acordo Coletivo, a im-
plantação, avaliação e movi-
mentação do tão aguardado

Plano de Cargos e Salários até
novembro deste ano.

A direção da empresa
também se comprometeu a
estudar a questão do salário
regional e das escalas de re-
vezamento.

Quanto à gratificação para
dirigir veículos, ficou acertado
aos empregados que dirigem
veículos ou operam equipa-
mentos automotivos, exceto
os da carreira universitária, o
pagamento, a partir de junho
de 2012, da média individual
dos últimos seis meses, garan-
tido o piso de R$130,00 inclu-
sive para os que hoje dirigem
e não têm esse benefício. Durante a reunião de conciliação no TRT, Marquito explanou as reais necessidades da categoria

Categoria terá 8% de aumento nos
benefícios, de 10% no vale-refeição e a
estabilidade de emprego será de 98%.

Empresa se compromete a implantar o novo
Plano de Cargos e Salários até novembro
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Proposta do ACT 2012
ainda está longe do ideal

www.facebook.com/urbanitariossantos

http://twitter.com/@Sintius

www.youtube.com/user/UrbanitariosSantos

www.flickr.com/photos/urbanitarios_santos/

Sintius prestigia posse
da nova diretoria da CNTI

ISA Cteep

www.issuu.com/4236

Após sete rodadas de negociação, as propostas não avançaram

CPFL Piratininga Mundo sindical

José Calixto Ramos (centro) foi reconduzido à presidência da CNTI

Myriam Veiga

Divulgação

O então presidente e o
secretário de Formação e Po-
lítica Sindical do Sintius, Mar-
quito Duarte e Tanivaldo Mon-
teiro Dantas, respectivamente,
estiveram em Brasília (DF), no
último dia 29, para participar da
posse da nova diretoria da CNTI
(Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria).

Durante a cerimônia rea-
lizada no salão de eventos Porto
Vittória, alguns sindicalistas
foram empossados como dire-
tores da CNTI, como o pre-
sidente da Fenatema, Eduardo
Annunciato, o Chicão, e o

presidente da Sindenel-PR, Ale-
xandre Donizete Martins.

TST
Na ocasião, Marquito apro-

veitou a viagem a Brasília para
ir até o TST (Tribunal Superior
do Trabalho) conversar com o
ministro Maurício Godinho
Delgado, o relator da ação
referente às pendências do ACT
2010 da Sabesp.

Como o ministro estava
em viagem ao exterior, o novo
encontro com o magistrado
ocorrerá entre os dias 20 e 30
deste mês.

ASSEMBLEIA CPFL
para deliberar sobre greve

Dia: 12 de junho
Horário: 18 horas

Local: sede do Sindicato

Em julho de 1990, o Sintius estava em campanha salarial na
Cetesb e na Sabesp. Foram oito dias de greve e a categoria saiu
vitoriosa nesse movimento. Cerca de 95% dos funcionários
interromperam o fluxo de veículos no Túnel Rubens Ferreira
Martins, em Santos.

Memória sindical

As negociações do Sindica-
to dos Urbanitários com a dire-
ção da CPFL Piratininga sobre
o novo ACT não estão fáceis.
No último dia 5, os diretores do
Sintius Evandro Carvalho da
Silva e Walter Peres participa-
ram da sétima rodada de nego-
ciação, em Campinas (SP), mas
quase não houve avanços em re-
lação aos encontros anteriores.

Ela insiste em oferecer um
reajuste salarial de apenas 4,2%
e o mesmo percentual de cor-
reção ao vale-refeição e ao
vale-alimentação. Além disso,
a empresa pretende extinguir o
quadro mínimo de trabalhado-
res e implantar uma jornada de
turno de 36 horas e aumentar
as horas semanais dos demais
trabalhadores (de 40 passaria
para 44).

A CPFL Piratininga pre-
tende ainda: implantar uma
nova tabela de cargos até ou-
tubro, mas sem informar como;
compensação de horas 1 x 1; e
a definição da PLR com metas
específicas.

O Sindicato rejeitou nova-
mente essas propostas, pois
entende que elas podem me-

lhorar. A próxima reunião de
negociação entre as partes está
agendada para o dia 14.

Negociação do novo ACT avança

Empresa melhorou a proposta, que será avaliada pela categoria

DivulgaçãoNo último dia 5, o Sindica-
to participou da quinta reunião
de negociação com a ISA Cteep
sobre o novo ACT. A cada en-
contro, a empresa vem melho-
rando a proposta, devido à pres-
são e aos argumentos do Sintius.

A empresa ofereceu um re-
ajuste salarial de 6% e de 10%
no vale-refeição, cesta básica e
auxílio-creche. No início, a com-
panhia propôs um reajuste de
4,1% para todos os itens cita-
dos anteriormente.

Durante a negociação, a
ISA Cteep aumentou a propos-

ta referente ao valor destinado
à PLR 2012 (de R$ 10,6 milhões
para R$ 11,5 milhões).

O Sintius estará conver-

sando com os trabalhadores na
próxima semana para posteri-
ormente marcar assembleia para
avaliar a proposta da empresa.
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Myriam Veiga

Categoria parou as atividades na última segunda-feira, dia 4

Cetesb

Após greve e melhora da
proposta, ACT é aprovado

Reconhecimento
Profissionais da imprensa são homenageados

Sandro Thadeu

 Audálio Dantas (de pé) ressaltou a importância da imprensa

Trabalhadores terão
reajuste salarial de 8%

Os trabalhadores da im-
prensa que têm acompanhado e
divulgado as ações do Sintius
nos últimos anos, com ética e
imparcialidade, receberam ho-
menagem da categoria, em 9 de
maio. Realizado na sede da nossa
entidade, o Prêmio Sintius 70
anos - Profissionais de Co-
municação faz parte da pro-
gramação que marca as co-
memorações pelas sete décadas
de história do Sindicato.

Conforme o então presi-
dente Marquito Duarte, a inten-
ção desse prêmio é reconhecer o
trabalho dos profissionais dessa
área, que tanto contribuem para
o aprimoramento das insti-
tuições. Também destaca a
importância do trabalho da
imprensa livre para a informação
e formação da sociedade.

Presença ilustre
A iniciativa ganhou desta-

que com a presença do jornalista

Audálio Dantas, que presidia o
sindicato da categoria no período
mais violento da ditadura militar,
quando o jornalista Vladimir
Herzog foi assassinado, em 1975.
Ele fez uma palestra sobre a
importância da imprensa para a
sociedade civil organizada.

Também participaram do
evento o ex-secretário municipal
de Assuntos Portuários e Marí-
timos, Sérgio Aquino; o jornalista
e ex-professor do curso de

Jornalismo da UniSantos, Ou-
hydes Fonseca; o representante
da UGT, Fabio Ramalho; o
diretor de Comunicação do
Sindicato dos Eletricitários de
São Paulo e secretário geral da
Fenatema, José Carlos Souza; o
representante da Superinten-
dência de Comunicação da
Sabesp, Carlos Eduardo Ha-
shish; e o ex-deputado estadual
e advogado do Sintius Nelson
Fabiano Sobrinho.

Aposentados e pensionistas
Justiça manda Sabesp pagar
cesta básica a complementados

O Sintius obteve uma
importante vitória para os
aposentados e pensionistas
complementados da Sabesp na
Justiça. Segundo decisão do juiz
da 4ª Vara do Trabalho de
Santos, Pérsio Luís Teixeira de
Carvalho, a empresa será obri-
gada a voltar a pagar o benefício
(R$ 64,46 mensais), bem como
quitar os valores devidos desde
fevereiro de 2007 para esse
grupo chamado G-Zero, for-
mado por cerca de 230 pessoas.

Por se tratar de uma decisão
de primeira instância, cabe
recurso. Porém, o entendimento
sobre tal matéria já está pa-
cificado no Supremo Tribunal
Federal (STF). O advogado do
Sindicato Sérgio Antonio de
Arruda Fabiano Netto estuda a
possibilidade de pedir a exe-
cução da sentença, pois os
associados são idosos e gozam
de prioridade de tramitação,
segundo o Estatuto do Idoso.

Os complementados da
companhia de saneamento re-
ceberam a quantia mensal refe-

rente à cesta básica de abril de
1993 a janeiro de 2000, quando
veio a decisão da Sabesp de sus-
pendê-la. Para a Justiça, o
depósito dos valores por mais
de cinco anos gerou um aumen-
to nos proventos da aposen-
tadoria, passando a integrar o
patrimônio dos autores.

Fabiano Netto explica que
a prática da Sabesp, ao suprimir
o fornecimento da cesta básica,
foi considerada nula. Portanto,
o direito de voltar a receber o
valor das cestas básicas está
garantido. Atualmente, tal
benefício é destinado apenas
para os funcionários da ativa.

O corpo jurídico da em-
presa justificou que o Sindicato
não tinha legitimidade para
defender os interesses dos
aposentados e pensionistas.
Contudo, o juiz afastou essa
alegação, pois houve o enten-
dimento que o Sintius é parte
legítima para representá-los na
Justiça como substituto proces-
sual, ou seja, a sentença bene-
ficia esse grupo de associados.

Os trabalhadores da Wa-
ter Port aprovaram no último
dia 16, em assembleia, o ACT
2012. A categoria terá um
reajuste salarial de 8%.

Além disso, todos os fun-
cionários passarão a receber
um cartão-alimentação, com

R$ 225,00 de créditos men-
salmente.

Trata-se de um grande
avanço, porque esse auxílio
era de apenas R$ 70,00. As
demais cláusulas do Acordo
Coletivo do ano passado
foram mantidas.

Water Port

A gerência da Fundação
Sabesprev esteve no nosso
sindicato, no último dia 16,
para explicar aos presentes
a funcionalidade dos planos
de saúde Padrão e Exe-
cutivo (para aposentados e
pensionistas) e analisar os
melhores benefícios para
cada participante.

O Sintius está acompa-
nhando atentamente essa
questão. No último dia 10,
o então presidente Marquito
Duarte e o secretário de
Comunicação, Jorge Arriva-
bene, estiveram na Sabes-
prev para tratar e avaliar os
planos.

Na reunião em Santos,
foram explicados aos pre-
sentes a funcionalidade e as
características de um plano
custeado e administrado
pelos próprios participantes,
como a Sabesprev.

Marquito ressaltou a
preocupação com o elevado
reajuste na mensalidade do

Plano Padrão, assim como
apontou algumas propostas
para que haja um melhor
direcionamento e equilíbrio
das finanças.

Dessa forma, será pos-
sível melhorar o atendi-
mento sem aumento no
custo da mensalidade.

Algumas sugestões do
Sindicato: menor burocracia
da Fundação para atender
melhor os pacientes, me-
lhoria na qualidade dos pla-
nos, ampliação da rede de
médicos credenciados e de
hospitais, como o Ana Costa
(para Plano Executivo), e a
possível participação da Sa-
besp e funcionários da ativa
no aporte de recursos aos
planos dos aposentados.

A diretora da Fundação
Sabesp, Vilma Seixas Martins,
disse que, a partir de deste
mês, o credenciamento de no-
vos participantes será feito pela
própria entidade. O serviço
deixará de ser terceirizado.

Planos de saúde da Sabesbrev
são debatidos no Sindicato

Após a realização de um dia
de greve, conforme deliberação
da categoria em assembleia, os
trabalhadores da Cetesb da Bai-
xada Santista e do Vale do Ri-
beira conseguiram avanços nas
negociações e aprovaram o novo
Acordo Coletivo.

Na manhã do último dia 5,
a empresa ligada à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente apre-
sentou uma proposta de reajus-
te salarial de 6,17% e recuou da
ideia de baixar a garantia de em-
prego para 90%, mantendo os
atuais 95%.

Os trabalhadores, em as-
sembleia realizada no mesmo
dia, aprovaram a nova propos-
ta. Os dias de paralisação não
serão descontados.

O Sindicato parabeniza
toda a categoria que permane-
ceu mobilizada em busca de um
acordo que atendesse aos an-
seios do trabalhador. Essa foi
mais uma conquista da união
entre o nosso sindicato e os tra-
balhadores.



Página 4 6 de Junho de 2012 Jornal Urbanitário

Participação na sociedade

Leão do Vale é bicampeão
Futebol Society

Diretoria passa por mudanças,
devido às eleições municipais

Myriam Veiga

Fernando Duarte disputará uma vaga na Câmara de Pedro de Toledo, enquanto Marquito, na de Santos

Os sindicatos são enti-
dades fundamentais para atuar
na defesa dos interesses dos
trabalhadores e da sociedade. Ao
longo desses 70 anos de história,
o Sintius contribuiu com ações,
propostas e lutas para atuar em
defesa da categoria e debater
assuntos relevantes nas áreas de
saneamento, energia e meio
ambiente do Estado e na região.

Consciente da força do
Sindicato no processo de de-
cisão das políticas públicas,
alguns urbanitários sentiram a
necessidade de participar mais
intensamente desses debates e
discussões de ideias, sempre sob
a ótica dos trabalhadores, por
meio da ocupação de cargos nas
câmaras municipais e nas pre-
feituras da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira.

Por esse motivo, a Diretoria
Executiva passará por algumas
mudanças temporárias nos
próximos meses, devido ao
período eleitoral. Assim que o
pleito for finalizado, indepen-
dente dos resultados nas urnas,
os dirigentes sindicais voltam
normalmente a ocupar as fun-
ções na Diretoria, conforme
compromisso estabelecido com
a categoria nas eleições do
Sindicato, no ano passado.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, e outros três
diretores se descompatibi-
lizaram (licença temporária) do
cargo, pois são pré-candidatos
nas eleições deste ano. O afas-
tamento é uma exigência da
legislação eleitoral.

Marquito disputará uma
vaga na Câmara Municipal de
Santos, enquanto o secretário-
geral, José Fernando Duarte,
uma vaga na de Pedro Toledo.

O secretário regional do Vale do
Ribeira, Jair Álvaro da Silva,
tentará chegar ao Legislativo de
Registro. Já o diretor de base do
Vale do Ribeira, Antonio Neto
Mendes, tentará a prefeitura do
município de Eldorado.

“A decisão de alguns di-
retores disputarem as eleições é
legítima. Ao término das e-
leições, voltaremos ao Sintius
para continuarmos nosso tra-
balho de mobilização e de de-
fesa dos interesses dos traba-
lhadores. Não se trata de uma
vontade pessoal. É mais um
desafio para nós, urbanitários,
ampliarmos nosso campo de
atuação em favor da categoria e
da sociedade”, ressalta Marquito
Duarte.

Alterações
Durante esse período, se-

rão realizadas algumas mudan-
ças na Diretoria Executiva. A
presidência será ocupada pelo
secretário de Comunicação,
Jorge Arrivabene.

A secretaria-geral ficará sob
a responsabilidade do secretário
de Organização, Nelson Dias, e
o diretor de base Rogério Mari-
ano terá a missão de ser o
secretário regional do Vale do
Ribeira.

Conforme o estatuto do
Sindicato, um secretário não
pode ocupar mais de um cargo
na Diretoria Executiva.

 Dessa forma, o diretor de
base da Sabesp do Saboó, Ro-
berto Pereira Siqueira, o Ro-
bertinho, assume a pasta de Co-
municação, enquanto o diretor
de base da CPFL Piratininga em
Praia Grande, Roberto Carlos
Vasques, ocupará temporaria-
mente a Secretaria de Organização.

Não tem para ninguém.
O Leão do Vale conquistou o
bicampeonato do 3º Torneio
de Futebol Society, orga-
nizado pelo Sindicato dos
Urbanitários.

O time formado por tra-
balhadores da Sabesp do Vale
do Ribeira não teve vida fácil
até ficar com a taça.

No duelo decisivo, a
equipe enfrentou o Siri com
Câimbra, que também fez
ótima campanha ao longo da
competição. No tempo nor-

mal da grande final, o placar
terminou empatado por 8 a 8.
Então, a decisão foi para os

pênaltis. O Leão do Vale
levou a melhor (4 a 3) e
sagrou-se bicampeão.

Cerimônia reúne autoridades

A equipe do Vale do Ribeira venceu a final nos pênaltis

O ato de desincompati-
bilização dos diretores,  ocor-
rido no último dia 5, no Sintius,
foi bastante prestigiado por auto-
ridades políticas e sindicais.  Par-
ticiparam da solenidade o vice-
presidente da central sindical
CTB e representante da direção
do comitê nacional do PC do B,
Nivaldo Santana,  o presidente
da Fenatema, Eduardo Annun-
ciato, o Chicão, e o pré-candida-
to a prefeito de Santos, Sérgio
Aquino (PMDB) entre outros.

As lideranças e represen-
tantes da categoria urbanitária
presentes ao ato receberam de

forma positiva a pré-candidatu-
ra de Marquito. Para o vice-pre-
sidente da CTB, Marquito tem
uma dupla importância no
legislativo municipal.

“A pré-candidatura de Mar-
quito sinaliza aos trabalhadores
a importância de associar a luta
sindical e política, além disso,
leva para a Câmara em Santos
a experiência e representa-
tividade de uma das mais impor-
tantes lideranças sindicais  do
nosso estado”, declara.

O analista de gestão da
Sabesp, Ascendino S. Filho, ra-
tificou o desejo da categoria em

ter um representante na Câma-
ra. “Marquito é a pessoa que eu
e toda a categoria conhecemos.
Sei o que ele representa para os
urbanitários”.

O advogado e ex-deputa-
do estadual Nelson Fabiano
ressalta a evolução de Marquito
sobre as questões políticas e sin-
dicais. “Ele adquiriu grande
compreensão do papel,  tanto do
sindicato quanto da política da
região. Durante anos, buscou o
restabelecimento da democracia
e hoje contribui efetivamente
pela consolidação da democra-
cia”, finaliza.

Seresta UrbanitáriaSeresta UrbanitáriaSeresta UrbanitáriaSeresta UrbanitáriaSeresta Urbanitária
A Secretaria de Assuntos Socioculturais, por meio da
Comissão de Eventos, realizará no dia 27 de julho a
Seresta Urbanitária. No evento, serão homenageadas
as aposentadas e as pensionistas com o prêmio Fideli-
dade Sindical, que é um reconhecimento pelo tempo
de filiação ao nosso sindicato. Os convites estarão à dis-
posição na secretaria do Sintius a partir de julho.


