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O Sindicato dos Urba-
nitários conseguiu uma im-
portante vitória para um
grupo de cinco aposentados
e pensionistas complemen-
tados da Sabesp na Justiça.
Segundo acórdão do TRT-02
(Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região), a em-
presa terá de voltar a pagar o
valor referente às cestas
básicas e também será obri-
gada a quitar a quantia desde
janeiro de 2000, quando tal
pagamento foi suspenso.

O advogado do Sintius
nesta ação, Sérgio Antonio de
Arruda Fabiano Netto, ex-
plicou que a prática da Sa-
besp, ao suprimir o forne-

Após corte, grupo volta a
receber cesta básica da Sabesp

cimento da cesta  básica, foi
considerada nula.

Portanto, o direito desses
reclamantes voltarem a re-
ceber o valor das cestas bá-
sicas está garantido. Atual-
mente, tal benefício é des-
tinado apenas para os funcio-
nários da ativa, conforme
previsto em Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT).

No entendimento da Jus-
tiça do Trabalho, a concessão da
cesta básica foi feita por meio
de um pacto laboral (acordo) e
que acabou incorporando o
benefício ao patrimônio desses
aposentados e pensionistas,
bem como passou a integrar os
proventos de complementação.

Conforme o presidente
do Sintius, Marquito Duarte,
os aposentados e pensionistas
recebiam a cesta básica de
abril de 1993 a janeiro de
2000, quando a Sabesp deci-
diu suspendê-la.

“A Justiça determinou
que é ilegal essa suspensão.
Essa é uma grande vitória da
categoria”, disse.

Vale destacar que o Sin-
tius ainda conta com outras
ações semelhantes em anda-
mento, que envolvem apro-
ximadamente 60 outros asso-
ciados da entidade, onde se
discute o pagamento do mes-
mo benefício, mas ainda sem
decisão definitiva.

Ex-eletricitário, Luiz Sérgio Trindade foi o advogado neste processo

O Sintius conseguiu uma
grande vitória para os aposen-
tados e pensionistas comple-
mentados da Sabesp, que tive-
ram o benefício cortado pelo Go-
verno do Estado, de forma uni-
lateral, a partir de abril deste ano.

Nesta primeira semana de
novembro, saiu uma decisão ju-
dicial de primeira instância obri-
gando a empresa voltar a pagar
imediatamente a complemen-
tação, inclusive os valores retro-
ativos, para cerca de 230 asso-
ciados citados nesta ação.

Em caso de descumpri-
mento da decisão judicial, a Sa-
besp terá de pagar multa de R$
1 mil por dia. A empresa pode
recorrer da decisão na Justiça.

A defesa da empresa alegou
que o Sintius não tinha legitimi-
dade para defender os interes-
ses dos aposentados e pensio-
nistas. Porém, esses argumentos

não foram aceitos pelo juiz Pér-
sio Luís Teixeira de Carvalho.

Na decisão, o magistrado
explicou que os trabalhadores
“procuram o sindicato num mo-
mento em que o trabalhador ou
até mesmo aposentado não pos-
sui força para tentar reverter si-
tuação que lhe foi impigida pelo
poder econômico do emprega-
dor ou mantenedor de plano de
complementação de aposenta-
doria (...) observa-se que o pró-
prio sindicato se torna legítimo
para propor a respectiva recla-
mação”.

Os aposentados e pensio-
nistas complementados da
Sabesp que ainda não tiveram a
situação regularizada devem
entrar em contato com o nosso
Departamento Jurídico.

O Sindicato entrará em con-
tato com a Sabesp para regulari-
zar o quanto antes os pagamen-

tos. Detalhes serão divulgados na
assembleia - ver data ao lado.

Pressão
Além do nosso esforço na

esfera jurídica, promovemos
uma série de ações políticas para
fortalecer o pleito dos comple-
mentados. Uma dessas iniciati-
vas ocorreu em 5 de maio, quan-
do 100 aposentados e pensionis-
tas participaram de um protes-
to na Assembleia Legislativa.

Nessa ocasião, o Sintius
esteve com o líder do Gover-
no na Assembleia Legisla-
tiva, Samuel Moreira (PSDB),
e com o secretário-chefe da
Casa Civil, Sidney Beraldo.

As reivindicações também
foram entregues pessoalmente
por Marquito ao governador Ge-
raldo Alckmin e ao secretário de
Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecno-
logia, Paulo Alexandre Barbosa .

Assembleia para
complementados da
Sabesp. Dia 24/11, às

9h30, na sede do Sindicato
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CPFL Piratininga

Confira as últimas
notícias da categoria

em nosso site
www.sintius.org.br

Políticas públicas

Apesar de todas as ini-
ciativas do Sintius em tentar
reverter a situação de ma-
nutenção e ampliação do
quadro estabelecido pela
Regional Taubaté em Cu-
batão, a ISACteep demite.

Em outubro, tivemos
mais dois trabalhadores re-
alizando homologações no
nosso sindicato. Aos so-

Enxuga ainda mais o quadro funcional
ISACteep

Após a diretoria do Sintius
ter recebido diversas recla-
mações dos trabalhadores da
Start sobre os indevidos des-
contos de cestas básicas, to-
mamos providências para a
reversão desta situação.

Depois da mediação na
GRTE (Gerência Regional do

Trabalhadores recuperam cesta básica
Start Engenharia

Trabalho e Emprego), a empresa
assumiu o “lapso” ocorrido e
encaminhou para o Sindicato o
levantamento destes cortes de
dezembro de 2010 a julho de
2011.

Aparecem na lista 25 tra-
balhadores que tiveram como
corte 39 cestas. Ficou acordado

o pagamento retroativo a este
período e o cancelamento ime-
diato do desconto.

Cabe agora aos trabalha-
dores relatarem sobre o não
recebimento dos valores cor-
tados e a eventual ocorrência
deste lapso a partir de agosto de
2011.

breviventes, seguem as des-
gastantes escalas criadas para
suprirem as ausências nos
insuficientes quadros man-
tidos há diversos anos.

Mesmo com todos os
alertas do Sindicato e com os
fatos trágicos ocorridos, de-
vido à provável falta de pes-
soal, a diretoria da empresa
continua demitindo. Desde

2010, o Ministério Público
tem co-nhecimento dos fatos.

Nosso Departamento
Jurídico tem acompanhado o
andamento deste processo.
Resta agora aguardarmos esta
tentativa de solução para a
situação.

Esperamos ainda que, no
mínimo, todos estejamos
vivos até lá.

Empresa ignora a
realização de reuniões de
acompanhamento do ACT

A direção da CPFL Pi-
ratininga está ignorando o
ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho) firmado com o
Sintius neste ano ao não
realizar as reuniões bimestrais
para o acompanhamento do
ACT e discussão de outros
assuntos importantes.

Conforme estabelecidono
ACT, deveriam ser realizadas
até o fim do ano pelo menos
três reuniões para debater al-
guns assuntos, como o estudo
de primarização da atividade

de STC (Serviço Técnico
Comercial) – corte e religa,
jornada de trabalho, saúde,
segurança e qualidade de vida.

Além disso, a empresa
também não chamou o nosso
sindicato para apresentar a
revisão do PCS (Plano de
Cargos e Salários).

Segundo previsto no
ACT, a empresa tem até o dia
31 de dezembro deste ano
para divulgar os estudos.

Na edição de setembro
do Jornal Urbanitários, já

havíamos informado a ca-
tegoria sobre a nossa intenção
de agilizar os encontros com
os representantes da empresa,
após a assinatura do ACT.

O nosso sindicato não
concorda com a postura a-
dotada pela empresa ao deixar
de cumprir os compromissos.
Trata-se de um verdadeiro
desrespeito para com os traba-
lhadores. Já entramos em
contato novamente com a
empresa para que possa agen-
dar as reuniões o quanto antes.

A 1ª Conferência Estadual
de Emprego e Trabalho De-
cente (CEETD-SP) promoveu
o seu 3º Encontro Preparatório
Regional em Praia Grande, no
último dia 20 de outubro, e
contou com a presença da
diretoria do Sintius.

O evento, que aconteceu
no Centro de Lazer dos Comer-
ciários do Estado de São Paulo,
discutiu temas relativos aos
direitos do trabalho, erradicação
do trabalho escravo e do tra-
balho infantil, geração de mais
e melhores empregos e o for-
talecimento do diálogo entre
empresários, trabalhadores e
poder público.

O objetivo é ampliar o
debate e contribuir com o
temário da Conferência Esta-
dual, convocada pelo gover-
nador Geraldo Alckmin
(PSDB), para os dias 24 e 25 de
novembro, no Memorial da
América Latina, em São Paulo.

A Conferência é coorde-
nada pela Secretaria de Estado
do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT). Para o secre-
tário Davi Zaia, o encontro é
uma chance de envolver mais
pessoas no tema introduzido
pela OIT (Organização Interna-

Sintius no evento preparatório da
Conferência Estadual do Emprego

cional do Trabalho) de modo a
cumprir um dos principais
objetivos da conferência.

A Conferência
A CEETD-SP reunirá 518

delegados, sendo 150 represen-
tantes do patronato, 150  dos
empregadores, 150 do poder
público e 50 da sociedade civil,
além dos 18 integrantes da
comissão organizadora, consi-
derados delegados natos.

Na conferência serão deba-
tidos quatro eixos temáticos
principais: Princípios e Direitos
Fundamentais do Trabalho; Pro-
teção Social; Trabalho e Emprego;
e, Fortalecimento do Tripartismo
e do Diálogo Social, em especial a
negociação coletiva.

A comissão organizadora,
por sua vez, é formada por seis
centrais sindicais (CUT, UGT,
Força Sindical, NCST, CTB e
CGTB), seis federações patro-
nais (Fiesp, Fecomercio, Faesp,
Fesesp, Fetcesp e Fenaban) e
seis secretarias estaduais (Em-
prego e Relações do Trabalho,
Saúde, Desenvolvimento E-
conômico, Meio Ambiente,
Justiça e Defesa da Cidadania,
e Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência).

Plenária aconteceu no dia 20 de outubro, em Praia Grande

Divulgação
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Capacitação
Sindicato participa de Workshop

sobre Petróleo e Gás, em São Paulo
Nelson Dias

Durante o encontro, foi destacada a importância da capacitação de mão de obra do setor

Dois terços da população
mundial, 5,1 bilhões de pes-
soas, não dispõem de bene-
fícios sociais trabalhistas,
informou a ONU (Organi-
zação Mundial das Nações
Unidas).

Apenas 15% dos desem-
pregados no mundo recebem
seguro-desemprego. A análise
faz parte de um estudo feito
pela responsável pela ONU-
Mulher, Michelle Bachelet,
ex-presidente do Chile.

Bachelet pretende apre-
sentar o estudo completo
durante as discussões da
cúpula do G20 (grupo que
reúne as 20 maiores econo-
mias mundiais), em Cannes,
na França, em novembro.

O relatório Uma Pro-
teção Social por uma Glo-
balização Justa e Inclusiva
destaca que, por meio da
garantia dos benefícios so-
ciais, é possível avançar
economicamente e atenuar as
tensões sociais.

Avanços econômicos
No começo de outubro,

em Bruxelas, na Bélgica, a
presidente do Brasil, Dilma
Rousseff (PT), defendeu a
adoção de medidas que com-
batam a fome e a pobreza
como meios de melhorar a
qualidade de vida da po-
pulação e proporcionar con-
dições para os avanços eco-
nômicos.

Além disso, em visita a
Brasília (DF), a ministra das
Relações Exteriores da Co-
lômbia, María Angela Hol-
guín, sugeriu que os países
latino-americanos se unam na
tentativa de reagir coleti-
vamente aos impactos cau-
sados pela crise econômica
internacional.

Para a representante co-
lombiana, o ideal é ampliar os
acordos bilaterais e mul-
tilaterais. Ela veio ao Brasil
para intensificar as parcerias
em tecnologia, educação,
combate à violência e à ex-
ploração sexual.

Panorama
Dois terços da
população não
têm benefícios

trabalhistas
A diretoria do Sintius

participou de diversos even-
tos no mês de outubro. Um
deles foi o Workshop de
Desenvolvimento da Cadeia
de Fornecedores de São Paulo
Para o Atendimento à Indús-
tria de Petróleo e Gás.

Apesar das apresentações
estarem diretamente relacio-
nadas aos fornecedores de
materiais e serviços, pôde-se
observar a necessidade ime-
diata da contratação de mão de
obra qualificada em todos os
setores ligados à extração,
transporte, armazenagem, mon-
tagens e manutenção nas plantas
das recentes descobertas do pré-
sal da Bacia de Santos.

Os estudos demonstra-
ram a enorme deficiência no
mercado deste material físico
e humano. Conhecendo o
problema, diversos órgãos
vêm tomando iniciativas para
a qualificação de empresas e
de profissionais.

O Prominp (Programa de
Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás
Natural) tem como principais
ações o Plano Nacional de
Qualificação Profissional, os
cursos Planseq de Construção
Civil e a formação de oficiais
de Marinha Mercante.

São inúmeras as opor-
tunidades de cursos gratuitos
voltados ao setor de petróleo
e gás natural, diversos deles
direcionados aos trabalha-
dores da Baixada Santista.
Mais: aqueles que estiverem
desempregados durante o
período do curso ainda rece-

bem bolsa-auxílio mensal de
R$ 300,00 para nível básico,
R$ 600,00 para nível médio e
técnico, e R$ 900,00 para
nível superior.

Os interessados devem
consultar o seguinte site:
www.prominp.com.br, no link
Qualificação Profissional.

O Sintius terminou, no
final de outubro, o reca-
dastramento de ex-funcio-
nários da Eletropaulo. De 10
a 21 de outubro, 235 apo-
sentados e pensionistas da
Baixada Santista vieram ao
Sintius para atualização das
informações, para assegurar o
recebimento da cesta básica.

Segundo o secretário de
Assuntos para Aposentados e
Pensionistas, Carlos Sílvio, o
Sivoca, o movimento foi
intenso durante esse período.
“O fato de o recadastramento

Sabesprev
Negociação sobre plano
previdenciário avança

acontecer em Santos, na
nossa sede, facilitou muito a
vida dos ex-funcionários. Isso
foi uma vitória muito grande
para o Sintius”, disse Sivoca.

Em anos anteriores, con-
forme ele, aposentados e
pensionistas eram obrigados
a ir a São Paulo para atualizar
os seus dados cadastrais.

A autorização da empresa
permitindo o cadastro desses
ex-funcionários foi dada na
primeira semana de setembro,
após intervenção do nosso
sindicato.

Em 17 de outubro foi rea-
lizada a 1ª rodada de reuniões do
grupo técnico com os repre-
sentantes do Fórum das Entida-
des, da Sabesp e da Sabesprev.

Reforçamos todos os plei-
tos citados nos últimos boleti-
ns, incluindo o aumento do in-
centivo para migração, a vitali-
ciedade nos benefícios de risco
e no benefício de aposentado-
ria programada, entre outros.

Apontamos ainda a neces-
sidade da realização de estudos
de viabilidade econômico-
financeira referentes à implan-
tação da renda vitalícia e do
benefício de risco nos mesmos
moldes do plano atual. A pró-
xima reunião deverá ocorrer
ainda nesta primeira quinzena
de novembro.

Outra informação impor-
tante é que, apesar do pedido
conjunto formulado pelo Fórum
e pela empresa para a suspensão
do processo, a 12ª Câmara de
Direito Público decidiu julgar

todos os Recursos de Agravo de
Instrumento, mantendo a de-
cisão que concedeu a liminar
impedindo qualquer reajuste no
plano previdenciário até a
apuração do débito. Com isso, a
liminar permanece em vigor e
nos fortalece nas negociações
junto à empresa.

Sabemos que a decisão do
Poder Judiciário é importante
para nós no processo negocial,
mas não podemos ficar inertes
e abraçados a esta prorrogação
concedida pela Justiça.

Continuaremos apresen-
tando propostas para solucionar
este problema que se arrasta há
mais de uma década, buscando
alternativas que beneficiem todos
os participantes ativos e assistidos.

O Fórum das Entidades
alerta para que os companhei-
ros não se deixem levar por boa-
tos sobre as negociações do pla-
no previdenciário, pois são fru-
tos de interesses que nada acres-
centarão em prol da categoria.

Recadastramento de cesta
básica chega ao fim

Eletropaulo

Assembleia de
previsão orçamentária
do Sintius para 2012
Dia 30/11, às 17h30,
na sede do Sindicato
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Novos sócios - Outubro/2011
Anselmo Alves de França - Ativa/Sabesp

Claudice da Silva Martinez - Pensionista/Eletropaulo
Daniel Brener Gatto Gonçalves - Ativa/CPFL
David Sérgio da Costa - Aposentado/CPFL
Josino Alves de Souza - Aposentado/Sabesp

Zenaide Simões Barreto - Pensionista/Eletropaulo
Francisco Daniel Guerra - Pensionista/Eletropaulo

Falecimento

Nilzo Almoinha
Falecido em 10/10/2011

Aposentado/Sabesp

Reconhecimento

Após anos de empenho
para colocar um ideal em
prática, o Dieese conseguiu
realizar um antigo sonho. Em
outubro, foi aprovado, por
unanimidade, pelo Conselho
Nacional de Educação e
Câmara de Educação Su-
perior, o credenciamento da
Escola Dieese de Ciências do
Trabalho.

Ela está apta para ofe-
recer o curso de bacharelado
interdisciplinar em Ciências
do Trabalho, com um total de
40 vagas anuais. O curso
reunirá temas, como: Ciências
Sociais, Economia, Socio-
logia, Antropologia e Direito.

MEC aprova Escola Dieese de Ciências do Trabalho
Após a autorização do

Ministério da Educação, a meta
agora é montar um curso total-
mente direcionado à realidade
dos trabalhadores, investindo na
formação e na qualificação de
futuros dirigentes.

De acordo com o coorde-
nador de Educação do Die-
ese, Nelson Karan, há muito
tempo havia o interesse por
parte dos representantes e de
todo movimento sindical de
criar um espaço regular de
formação.

“Conseguimos a apro-
vação inicial do MEC e agora
a liberação oficial do curso”,
declarou.

A escola vai funcionar
em um prédio da União, ce-
dido ao Dieese por 10 anos,
na Rua Aurora, centro de São
Paulo. A abertura da primei-
ra turma do curso de gra-
duação está prevista para
acontecer em agosto do pró-
ximo ano.

Karan agora estuda uma
estratégia de parcerias esta-
duais, principalmente com
universidades públicas: “Quan-
to mais parcerias melhor,
assim podemos minimizar os
custos e manter para os inte-
ressados um valor totalmente
simbólico de matricula”,
disse.

Presidente do Sintius é
homenageado pela FAMS

Myriam VeigaO presidente do Sintius,
Marquito Duarte, foi um dos
homenageados, no último dia
24 de outubro, pela Fundação
Arquivo e Memória de Santos
(FAMS), durante as come-
morações do quarto ano do
programa Memória-História
Oral.

No total, 48 persona-
lidades do cenário político,
sindical e esportivo da Cidade
receberam a premiação, como
o ex-jogador do Santos Ma-
noel Maria, o ex-deputado
federal Marcelo Gato e o
presidente do Conselho De-
liberativo do Santos Futebol
Clube e ex-urbanitário, o
engenheiro André de Fazio.

A cerimônia, que acon-
teceu no Teatro Coliseu, em
Santos, foi prestigiada por
autoridades representativas
do Município e contou com a
presença do Ministro da De-
fesa, Celso Amorim. Santista
de nascimento, Amorim tam-
bém foi homenageado e rece-
beu das mãos do prefeito João
Paulo Tavares Papa (PMDB)
troféu e DVD correspon-
dentes ao projeto.

O programa Memória-
História Oral tem como obje-

tivo registrar em DVDs, his-
tórias com depoimentos im-
portantes de cidadãos san-
tistas que contribuem para o
desenvolvimento do Mu-
nicípio.

De acordo com o co-
ordenador do programa, Ro-
berto Tavares, o prêmio já
oferecido a cerca de 200
personalidades da Cidade é
uma maneira de deixar regis-
trada a história de vida e luta
das personalidades santistas.

“Esse é o quarto ano de
vida do projeto. Prestamos uma
singela homenagem às pessoas
ligadas ao meio econômico,
sindical, político, social e es-
portivo da Cidade, registrando
assim um pouco das expe-
riências vividas ao longo da sua
trajetória”, declarou.

Marquito ficou muito
feliz com a indicação: “Estou
muito honrado por deixar
registrado um pouco da forte
história sindical que existe na
cidade. Parabenizo todas as
personalidades reunidas hoje
aqui no Coliseu e deixo o meu
reconhecimento pela inicia-
tiva da Fundação em registrar
as memórias das figuras ilus-
tres de Santos”.

A nova diretoria do Sintius tomará posse em 19 de de-
zembro, mas antes da cerimônia estará reunida nos dias 2 e
3 de dezembro para um seminário, onde serão debatidas as
ações prioritárias para o mandato 2011/2015.

O Sindicato estará de recesso a partir do meio-dia do dia
19 de dezembro. Os trabalhos na sede serão retomados a
partir de 2 de janeiro de 2012.

Marquito Duarte recebeu o prêmio no último dia 24, em cerimônia realizada no Teatro Coliseu


