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do Sintius no TRT garantem

melhorias a trabalhadores da Start
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Em São Vicente, a categoria ouviu atentamente as orientações da Diretoria do Sintius

Uma das marcas da greve foi o espírito de luta, como foi observado em Praia Grande

Fotos: Fausto Simões Jr./ Nelson Dias

Os funcionários da empresa cruzaram os braços durante cinco dias

- Piso salarial de R$ 780,00
- Aumento salarial de 6%
- Criação de comissão formada por Sindicato e
empresa para discutir a implementação da PLR 2011
- Pagamento de cesta básica no valor de R$ 65,00
- Start pagará integralmente o plano de saúde Seconci
- Cláusulas econômicas com vigência de 12 meses
- Cláusulas sociais com vigência de 24 meses
- Banco de horas de, no máximo, 40 horas. Se a compen-
sação não ocorrer em 90 dias, será paga como hora extra
- Seguro de vida com cobertura mínima de R$ 20 mil

Benefícios garantidos no ACT 2010/2011

Em assembleia realizada
na manhã do dia 10 de se-
tembro, os cerca de 200 tra-
balhadores da Start Enge-
nharia aceitaram a proposta
para o ACT (Acordo Coletivo
de Trabalho) 2010/2011.

Ela foi formulada, no
último dia 8, pelo nosso
sindicato e pela empresa.

O documento foi o re-
sultado da audiência de con-
ciliação entre as partes me-
diada pelo desembargador
Francisco Ferreira Jorge Neto,
do TRT (Tribunal Regional
do Trabalho).

O processo de nego-
ciação com a Start Enge-
nharia não foi fácil, já que a
data-base da categoria é em
junho.

Devido à intrasigência,
por parte da diretoria da
empresa em negociar o novo
ACT, os trabalhadores de-
cidiram entrar em greve.

Greve
Do dia 25 a 30 de agosto,

os trabalhadores das unidades
de São Vicente e Praia Gran-
de da Start cruzaram os bra-
ços. O movimento paredista
teve 100% de adesão.

Nas assembleias diárias
para definir a continuidade da
greve, a Diretoria do Sintius
percebeu a união da categoria
por melhores condições de
trabalho.

Durante a paralisação, a
empresa ingressou com li-
minar solicitando que 70% do
quadro funcional voltasse a
trabalhar, porque a para-
lisação de serviços essenciais
poderia prejudicar a popu-
lação.

No entanto, a desem-
bargadora Maria Isabel Cueva
Moraes negou o pedido da
empresa terceirizada da CPFL
Piratininga, pois entende que
o serviço prestado é uma
atividade-meio e não ativi-
dade-fim, como geração, dis-
tribuição e comercialização
de energia.
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Sabesp

Ministério Público recebe
denúncia sobre problemas
no tratamento de esgoto

O Sindicato dos Urba-
nitários da Baixada Santista e
do Vale do Ribeira (Sintius)
apresentou denúncia, na tarde
de 31 de agosto, ao Ministério
Público do Meio Ambiente de
Santos sobre os problemas
constatados e o descaso da
Sabesp em relação ao sistema
de tratamento de esgoto da
Baixada Santista.

De maio a julho deste
ano, a entidade iniciou um
trabalho para verificar as-
pectos de segurança no tra-
balho dos funcionários da
empresa que atuam nas es-
tações de tratamento de es-
goto (ETEs).

No entanto, durante a
apuração do que estava ocor-
rendo, foram constatadas di-
versas falhas nessas unidades,
oferecendo um serviço de má
qualidade à população e, con-
sequentemente, prejudicando
o meio ambiente.

Entre as irregularidades
verificadas pelo Sindicato em
oito ETEs da região estão:
equipamentos abandonados e
sem funcionamento; ETEs
inauguradas este ano, mas
que, na verdade, ainda não
estão em operação; aparelhos
com remendos com câmaras
de bicicleta; despejo de es-
goto sem tratamento ade-
quado nos rios e estuário da
região entre outras.

Tais situações são agra-
vadas ainda mais, devido à
diminuição de funcionários
nas equipes de manutenção,
nas turmas operacionais de
rua e a pseudo-automação de
várias estações que, pro-

jetadas para terem traba-
lhadores durante 24 horas,
ficam hoje sem trabalhadores
em vários períodos, como das
22 às 7 horas.

“A clara mudança nos
objetivos da Sabesp, que
deixa de lado a universa-
lização e qualidade de seus
serviços pela busca insaciável
do lucro (que ultrapassa a casa
do R$ 1 bilhão nos últimos
anos), nos traz grandes re-
ceios. O concurso público
promovido pela empresa só
tem contratado um funcio-
nário para cada quatro des-

ligados e, não havendo pe-
ríodo para treinamento espe-
cífico, o recém-contratado,
muitas vezes, arca com res-
ponsabilidades para as quais
não está preparado”, diz um
dos trechos do relatório en-
tregue ao MP.

Terceirização
Na visão do Sintius, os

problemas atuais no tra-
tamento de esgoto da Baixada
Santista também são reflexo
do aumento da terceirização
dos serviços sem um dimen-
sionamento sério, que leve em

Veja mais informações sobre a denúncia levada
ao MP em nosso site e veja o vídeo que mostra
as irregularidades no tratamento de esgoto.
AcesseAcesseAcesseAcesseAcesse nosso site: nosso site: nosso site: nosso site: nosso site:
wwwwwwwwwwwwwww.sintius.sintius.sintius.sintius.sintius.or.or.or.or.orggggg.br.br.br.br.br

conta a real situação dos
equipamentos instalados, e da
responsabilidade dos serviços
prestados pela companhia de
saneamento ambiental.

A maior parte das ETEs
foi inaugurada nos anos 2000
e se encontra em grau avan-
çado de deterioração. Por esse

Ação do Sintius foi a matéria principal da edição do
último dia 13 de setembro no jornal Diário do Litoral

Em 02 de setembro, o jornal Expresso Popular
dedicou uma página ao assunto. A nossa denúncia

também foi tema de matérias nos programas Caderno
Regional (TV Santa Cecília), Painel Regional (TV

Santa Cecília) e Notícias em Debate (TVB)

motivo, trazemos muitas dú-
vidas e questionamentos so-
bre o tão propagado Programa
Onda Limpa.

O Sintius questiona: se
não há preocupação da com-
panhia com os equipamentos
atuais, qual será a garantia de
eficiência das novas estações?

ACT 2010/2011: Decisão segue
favorável aos trabalhadores

Em 1º de setembro, o TRT
julgou os embargos decla-
ratórios apresentados pela
Sabesp contra a decisão do
julgamento do Dissídio de
Greve, referente ao ACT (Acor-
do Coletivo de Trabalho)
2010/2011.

O objetivo desse recurso
é de sanar pontos obscuros,
omissões ou contradições na
decisão. Apesar dos reque-
rimentos feitos pela empresa de
saneamento e de algumas
alterações em seu texto, o
conteúdo da decisão final foi
mantido.

O Sindicato continuará
atento aos desdobramentos,
tendo em vista que a Sabesp
poderá apresentar recurso ordi-
nário ao TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho), a partir da
publicação dessa decisão, que
ainda não ocorreu.

O Sindicato repudia a
posição da empresa de interpor
os embargos declaratórios, pois
entende que eles têm apenas o
intuito de adiar o cumprimento
da decisão judicial, o que de-
monstra o costumeiro des-
respeito da Sabesp para com
seus funcionários.
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Sabesp

Sindicato ingressará na Justiça para
barrar mudanças na Sabesprev

A negociação do Termo
Aditivo ao ACT 2009/2010
da ISACteep terminou em
agosto com o pagamento dos
retroativos e a notícia de
adiantamento da PLR 2010,
no valor de R$ 2,5 mil, em 15
de setembro.

A síntese da proposta
final foi a seguinte: média de
6,6% no reajuste salarial
escalonado, aumento de 8%
no VA/VR/cesta básica,
elevação de 5,7% no valor da
gratificação de férias e de
5,3% nas outras cláusulas
econômicas, além da garantia
da PLR 2011 e manutenção
do planejamento pessoal.

Pagamento da
PLR 2011 sai em
15 de setembro

Sintius discute PPR 2010
com os trabalhadores
A Diretoria do Sintius vem realizando reuniões setoriais na

Water Port constantemente, com o objetivo de acompanhar o
ACT vigente. Nessas ocasiões, os trabalhadores aproveitam para
tirar dúvidas sobre questões salariais e de segurança. Um dos
assuntos abordados foi a PPR 2010. A empresa se comprometeu
em divulgar o alcance das metas ainda em setembro.

ISACteep

Water Port

Fotos: Fausto Simões Jr.

De forma bem humorada, Sindicato protestou contra a atual gestão da Sabesp no dia em que houve a mudança do estatuto da empresa

O Sintius ingressará na
Justiça contra a Sabesprev para
barrar as mudanças previstas no
plano previdenciário. Um escri-
tório de advocacia especializado
em questões previdenciárias será
contratado para a execução desse
serviço. A proposta foi aprovada,
por unanimidade, pelos tra-
balhadores da Sabesp que com-
pareceram à assembleia realizada
em nossa sede, em 12 de agosto.

Durante a reunião, o pre-
sidente do Sintius, Marquito

Duarte, explicou que tentou por
diversas vezes negociar com a
empresa para solucionar o im-
passe da Sabesprev, mas não
houve sucesso.

O Sindicato alerta a categoria
para não ter pressa para migrar
para o Sabesprev Mais, pois o
prazo para mudança expira so-
mente em 4 de novembro.

Ressurreição
De forma divertida, o Sintius

realizou protesto em frente à sede

da presidência da Sabesp, em São
Paulo, no último dia 9, devido à
falta de respeito para com os
trabalhadores. No mesmo dia, o
Conselho de Administração da
companhia estava no local para
alterar o estatuto da empresa.

Promovemos a “ressur-
reição” do presidente da Sabesp,
Gesner Oliveira, na forma de um
vampiro. Vale lembrar que em 5
de julho, ele foi enterrado sim-
bolicamente no mesmo local.
Apesar dos nossos esforços, o

estatuto da empresa foi alterado
e, a partir de agora, a Sabesp
poderá patrocinar o novo plano
previdenciário, mas o Conselho de
Administração é que vai deliberar
o percentual de contribuição da
companhia.

O atuário contratado pelo
Fórum das Entidades para acom-

panhar as mudanças na Sabesprev,
Keyton Pedreira,  é acionista da
Sabesp. No entanto, foi impe-
dido de participar da assem-
bleia dos acionistas. Diante
disso, foi solicitada a impug-
nação da assembleia junto à
CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).

Dois ténicos do setor de
manutenção de estações da
CPFL Piratininga foram surpre-
endidos no último dia 10, por
volta das 15 horas, quando
receberam a notícia de que
estavam demitidos. Um dos
trabalhadores dispensados foi
Valdir Leandro da Silva e o
outro o nosso representante
sindical Roberto Prieto.

A empresa informou que
Valdir estava em condições de
aposentadoria, em confor-
midade com as regras do INSS.
Portanto, preenchia os requisitos
da Política de Emprego, segun-
do previsto no ACT. Por outro
lado, Prieto, apesar de perguntar

os motivos de sua dispensa,
ficou sem resposta até agora.

O Sintius já questionou a
condição do nosso represen-
tante sindical e estranha a
tomada dessa atitude por parte
da CPFL. Conforme relatos dos
próprios trabalhadores, o quadro
funcional do setor de manuten-
ção das estações está defasado,
situação que se agravou ainda
mais com essa demissões.

Diante disso, fica a pergun-
ta: quem vai se responsabilizar
por problemas e atendimento
semergenciais das estações, cuja
manutenção já está compro-
metida, devido ao enxugamento
do número de funcionários?

CPFL Piratininga

Assembleia para
operadores da Sabesp

Empresa decide mostrar as
garras e demite dois técnicos

Dia: 17 de setembro, sexta-feira
Horário: às 9 horas e às 17 horas

Local: Sede do Sindicato



Página 4 Setembro de 2010 Jornal Urbanitário

Sindicato integra comissão
para analisar mudanças no PES

O Sindicato dos Urba-
nitários (Sintius) passa a
integrar o grupo de estudos
que estudará o aprimora-
mento da reestruturação do
Plano Especial de Saúde
(PES), oferecido pela Funda-
ção CESP. Essa comissão foi
empossada em 18 de agosto
e vai se reunir semanalmente.

A novidade foi repassada
aos associados aposentados e
pensionistas do nosso Sin-
dicato em 19 de agosto, quan-
do ocorreu assembleia expli-
cativa sobre o assunto em
nossa sede.

Ao final do prazo de 120
dias, deverá ser apresentada
uma proposta de alterações
no PES, que passaria por uma
reformulação sem a discussão
com os representantes dos

trabalhadores, mas o processo
foi interrompido, devido ao
empenho do nosso Sindicato.

Durante a assembleia, o
presidente do Sintius, Mar-
quito Duarte, ressaltou que a
formação desse grupo de
estudos é consequência da
luta do Sindicato, que busca
defender sempre o interesse
da categoria.

“As modificações no PES
serão analisadas por esse
comitê. Essa é uma forma de
ampliarmos e democratizar-
mos as discussões”, destacou.

O conselho é formado por
14 pessoas ligadas a sindicatos
e entidades representativas de
trabalhadores. Dois dos inte-
grantes desse grupo são ligados
ao nosso Sindicato (o secretário
de Finanças, Evandro da Silva

Em 19 de agosto, cerca de 100 associados participaram da assembleia em nossa
sede que comunicou a formação da comissão para discutir as mudanças no PES

Novos sócios do Sintius - Agosto/2010

Sandro Thadeu

Carvalho, e Eugênio Félix).
Além disso, o representante da

Secretaria de Assuntos para
Aposentados e Pensionistas,

Carlos Sílvio, o Sivoca, é um dos
suplentes.

Alexandre Ribeiro de Assis - Ativa/Start
Claudia Regina da Silva - Ativa/CPFL Piratininga

George Carlos de Moraes - Ativa/Start
José Nilson Ribeiro Santana - Aposentado/Sabesp

Margarida Marta Klimke Rosa Scwangart - Aposentada/Sabesp
Maria de Lourdes Rocha de Santana - Pensionista Sabesp

Paula Matos da Costa - Ativa/CPFL Piratininga
Ronaldo dos Santos Liberato - Ativa/Start

Serapião D’Arquinio dos Santos - Aposentado/Sabesp
Sueli de Franca Alves - Pensionista/Eletropaulo

Sidney Marciano Mariano
Falecido em 31/07/2010

Ativa/CPFL

Falecimento

Fundação CESP descumpre
liminar e dá aumento de

39% aos nossos associados
O Sindicato conseguiu na

Justiça liminar que obriga a
Fundação CESP a manter o
PES (Plano Especial de Saú-
de) nos moldes atuais e sem
aumento para nossos apos-
entados e pensionistas até o
julgamento definitivo da
causa.

No entanto, o Sindicato
tomou conhecimento que a
decisão preliminar não está
sendo cumprida pela entidade.

Vários associados vieram até
nós trazendo o boleto de men-
salidade do PES e foi cons-
tatado que o valor das men-
salidades foi reajustado em
39,02%.

O Sintius já informou à
Justiça sobre o descumprimento
da liminar para que a Fundação
CESP se manifeste sobre o
ocorrido. A Justiça determinou
multa diária de R$ 10 mil, caso
a liminar não fosse cumprida

Estamos encartando o folheto com o pacote de viagens da empresa Cotta Tour
Representações para o Baile Tropical, dos dias 9 a 12 de outubro, uma excursão para
Botucatu/ Barra Bonita/ Jaú, e para o Grinberg’s Village Hotel, em Socorro (SP).
Associados do Sintius e respectivos familiares têm 10% de desconto no Grinberg’s
VIllage Hotel e de 5% no Primar Plaza Hotel

Divirta-se e relaxe no interior de São Paulo

O Sintius realiza nesta
quinta-feira, dia 16 de se-
tembro, debate sobre os efei-
tos da poluição ambiental à
saúde da população da região.
Aberto ao público, o evento
terá início às 14 horas e será
realizado na sede da nossa
entidade.

Durante o evento, o mé-
dico e professor-doutor do
Grupo de Avaliação e Ex-
posição e Risco Ambiental do

Programa de Saúde de Pós-
Graduação em Saúde Co-
letiva da Universidade Ca-
tólica de Santos (UniSantos),
Alfésio Luís Ferreira Braga,
apresentará os resultados da
pesquisa Estudo Epidemio-
lógico na População Resi-
dente na Baixada Santista –
Estuário de Santos: Avaliação
de Indicadores de Efeito e de
Exposição a Contaminantes
Ambientais.

Debate sobre efeitos da poluição
à saúde humana nesta quinta, dia 16

Participarão do debate o
secretário municipal de Meio
Ambiente de Guarujá, Élio
Lopes dos Santos, e o de
Santos, Fábio Alexandre de
Araújo Nunes, o professor
Fabião. Também farão parte
das discussões o presidente da
OAB-Cubatão, André Louro,
e o representante da ONG
(organização não governa-
mental) Instituto Caá-Oby,
Fábio Dib.

Reserve já seu convite para o
Baile da Primavera pelos

telefones 3237-1061 ou 9711-7627
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Estamos num momento de suma importância para
o Brasil. No próximo dia 3 de outubro, os brasileiros
irão às urnas com uma grande missão: definir os
rumos do futuro do País e do nosso Estado.

Os eleitores terão de escolher os candidatos para
exercer os seguintes mandatos: presidente, go-
vernador, deputado federal, deputado estadual e
senador, sendo que o cidadão pode votar em dois
candidatos diferentes para esse último cargo.

Votar é um exercício de cidadania. Portanto, não
deixe de participar das eleições. Seu voto contribui
para definir a vida política no Brasil e em São Paulo.

Precisamos de pessoas comprometidas com as questões
sociais; com o desenvolvimento da economia; com a
geração de emprego e distribuição de renda; com a
melhoria na saúde, educação e moradia; com as reformas
política, da Previdência e tributária; com a preservação do
meio ambiente; e em defender o trabalhador.

Ao contrário das brincadeiras que são divulgadas
por candidatos durante o horário eleitoral gratuito e
de slogans, como “pior que tá não fica”, o voto é um
bem precioso que precisa ser decidido com
consciência e com responsabilidade.

Eleições 2010: um momento
de grande responsabilidade

para definir os rumos do País

Durante esse período eleitoral, a Diretoria do Sintius
recebeu a visita de diversos candidatos da Baixada
Santista, Vale do Ribeira e de outras regiões do Estado
aos cargos de deputado estadual e deputado federal.

Nessas reuniões, eles conheceram a realidade e as
principais dificuldades enfrentadas nas empresas cujos
trabalhadores representamos (Sabesp, Cetesb, CPFL
Piratininga, ISACteep, Start, Water Port e Cooperativa
de Energização e Desenvolvimento do Vale do Itariri).

Ao final desses encontros, os candidatos a esses
cargos do Poder Legislativo mostraram-se compro-
metidos em colaborar com as lutas dos trabalhadores
urbanitários, caso sejam eleitos para atuar na
Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados.

Confira neste encarte especial, quem foram os
candidatos a deputados estaduais e federais que
estiveram no Sindicato até o dia 14 de setembro.

Outros candidatos também manifestaram interesse em
vir ao Sintius, mas não vieram nos visitar, como Bruno
Covas (PSDB), Luciano Batista (PSB), Samuel Moreira
(PSDB), Ney da Estiva (PDT) e Protógenes Queiróz
(PCdoB). Fique ligado! A eleição ocorrerá no próximo
dia 3 de outubro. Vote consciente! Exerça sua cidadania.

Neste ano, os cidadãos terão de ir às urnas no próximo dia 3 de
outubro para votar para presidente da República, governador, senador
(o eleitor pode votar em dois), deputado federal e deputado estadual
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Fausto Figueira (PT) é medico e cumpre seu segundo mandato como
deputado estadual. Tenta a reeleição em 2010. Foi presidente do Sindicato
dos Médicos e é o atual presidente da Comissão de Saúde e Higiene da
Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar de Luta Antimanicomial

Aos 59 anos, o químico Lindolfo dos Santos (PDT) é candidato a
deputado federal. Tesoureiro licenciado da central sindical CGTB e
secretário especial da executiva do Partido Pátria Livre (PPL), pretende
defender os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional

O presidente do Sindicato dos Operários Portuários da região
(Sintraport), Robson Apolinário (PCdoB), é um dos concorrentes a uma
vaga na Assembleia Legislativa. Atual vice-presidente do partido em
Santos, Robson participa de uma eleição pela primeira vez

Deputada estadual por quatro mandatos, Maria Lúcia Prandi (PT)
concorre desta vez para uma vaga na Câmara Federal. A candidata
também foi conselheira da Apeoesp, ex-secretária de Educação de
Santos e a única mulher a presidir o Legislativo santista

Conheça os candidatos que
visitaram o nosso Sindicato

Valorize seu voto! Vote com consciência. Procure,
pesquise e se informe muito antes de definir seus
candidatos. O Zé Urbano dá algumas dicas de
como votar bem nas eleições 2010:
- Conheça o passado do candidato e analise ações dos governos passados
- Promessas servem como indício da seriedade ou não de um
candidato: governar é uma atitude complexa. Desconfie de
promessas mirabolantes
- Procure saber quem financia ou está por trás dos candidatos
- Vote em quem tem compromisso com o trabalhador
- Um candidato que compra votos não respeita o eleitor
- Nunca confie em quem não tem um plano de governo

Fotos: Fernando Assumpção/ Sandro Thadeu/ Fausto Simões Jr.


