
Sintius cobra da Sabesp o que
está previsto no Acordo Coletivo

ornalornalornalornalornal
RBANITÁRIO

ANO IX
AGOSTO DE 2012

SINDICATOSINDICATOSINDICATOSINDICATOSINDICATO

www.sintius.org.br Impresso
Especial

9912280769-10/DR/SPM
Sindicato dos Trab.

Industriais e Urbanos
CORREIOSJ

FECHAMENTO -AUTORIZADO
Pode ser aberto pela E.C.T.

Sindicato está atento para exigir da empresa melhorias para os trabalhadores
Myriam Veiga

O Zé Urbano sempre está atento com o que
acontece com os companheiros urbanitários. Alguns
fatos que vem ocorrendo com os trabalhadores das
novas estações de tratamento da Sabesp estão
chamando a atenção desse amigo da categoria: uma
carga horária excessiva para funcionários que
trabalham 40 horas semanais em algumas unidades.

Eles estão sendo obrigados a se encaixar nas
escalas de revezamento do pessoal do turno de 36
horas, com a finalidade de evitar a dobra desses
companheiros. Conforme o Zé Urbano, essa decisão,
tomada por alguns “iluminados”, tem provocado
confusão nas escalas de turno e na divisão de tarefas.
Por esse motivo, esse nosso amigo já avisou o
Sindicato, que está agindo para evitar que esse
problema não aconteça mais.

Está enganado quem pensa
que a Diretoria do Sindicato fica
tranquila após o término das
negociações do novo ACT
(Acordo Coletivo de Trabalho).
Muitos dos compromissos que
foram firmados precisam ser
fiscalizados e cobrados dos
responsáveis das empresas.
Caso contrário, viram pro-
messas não cumpridas. Em
razão disso, estamos atentos
para defender os interesses dos
trabalhadores.

Por esse motivo, o presi-
dente do Sintius, Jorge Arri-
vabene, e o secretário de Sane-
amento e Meio Ambiente,
Fernando Assumpção, parti-
ciparam de uma reunião com o
diretor de Gestão Corporativa
da companhia de saneamento,
Manuelito Pereira Magalhães
Júnior, no último dia 6.

Durante o encontro, o
Sintius cobrou da direção da
Sabesp o cumprimento do
prazo para a implantação do
PCS (Plano de Cargos e Salários)
e da avaliação por competência
e desempenho, que devem estar
prontos até o fim do ano, con-
forme definido no novo ACT.

Por conta dessa sinalização
durante o encontro com o
representante da direção da
estatal, o Sindicato não poupará
esforços para cobrar que ela
cumpra o que realmente ficou
definido no Acordo Coletivo
deste ano.

Vantagem pessoal
Conforme previsto no novo

ACT, a Sabesp está pagando um
determinado valor como van-
tagem pessoal aos funcionários
que dirigem e/ou operam trans-

portes. Esse cálculo foi feito
com base no valor médio indi-
vidual do antigo adicional para
dirigir veículos automotivos,
lanchas e barcos recebido nos
últimos seis meses anteriores a
maio de 2012. O piso garantido
é de R$ 130,00.

Apesar disso, o Sindicato
tem recebido queixas de alguns
funcionários sobre erros ou
falhas nesse cálculo. Em alguns
casos, o pagamento está abaixo
desse piso.

O nosso sindicato orienta
que quem se sentir prejudicado
com os atuais valores pagos

deve procurar o diretor de base
e estar munido com os holerites
de novembro de 2011 a abril
deste ano. Com base nesses
dados, vamos analisar caso a
caso.

PLR
No próximo dia 20 de

agosto, a Sabesp fará uma
apresentação para os sindicatos
sobre as metas da Participação
dos Lucros e Resultados (PLR)
deste ano. O nosso sindicato
continua defendendo a distri-
buição igualitária da PLR para
os trabalhadores.

O presidente Jorge Arrivabene quer que o Plano de Carreira
e Salários saia ainda este ano, conforme previsto no ACT
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UGT intensifica a luta
contra a criação de

sindicatos fantasmas

www.facebook.com/urbanitariossantos
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O encontro com o ministro do Trabalho ocorreu no último dia 8

Fiscalização Memória sindical

Divulgação/ André Oliveira

Balanço fiscal

Manoel Messias da Silva - Ativa/Sabesp
Marcelo José Garcia Fernandes - Ativa/Sabesp

Walter Berrettari Filho - Ativa/CPFL
André Luiz Silva Nacharie - Ativa/Sabesp

Renato Lemes Tavares - Ativa/Sabesp
Edson Vieira - Ativa/Sabesp

Enoc Vieira - Aposentado/Sabesp
Ermínio Lins Cardoso - Aposentado/Sabesp

Wagner Chaves Marques - Aposentado/Sabesp
Vicente de Paula Chagas - Aposentado/Eletropaulo

Maria Aparecida Barbosa dos Santos - Pensionista/CPFL
Thereza Perez Dantas - Pensionista/Eletropaulo

Ivonete Maria Cesarini Fernandes - Pensionista/Eletropaulo

Novos sócios - Julho/2012

Em meados de 1985, a di-
retoria do Sindicato dos
Urbanitários (Sintius) convo-
cava os companheiros da
Sabesp, CESP, Eletropaulo
e Cetesb para participar de
assembleia para deliberar al-
gumas estratégias pela corre-
ção trimestral dos salários dos
trabalhadores.
Naquela época, o Sindicato
já fazia parte do PISE (Pacto

Intersindical nos Serviços
Essenciais), que batalhava
por esse objetivo e pela revo-
gação do decreto anti-greve.
Ainda naquele ano, as fede-
rações e os sindicatos que in-
tegravam o PISE articula-
ram uma greve nacional de
advertência, com a finalidade
de chamar a atenção da soci-
edade para a luta dos traba-
lhadores.

O Sindicato realizou as-
sembleia em sua sede, em 31
de julho, sobre a prestação de
contas da entidade relacio-
nada a 2011. Os números
foram aprovados pelos asso-
ciados presentes na reunião.

Prevista no Estatuto do
Sintius, a apresentação do
balanço financeiro foi feita
pelo secretário de Finanças,
Evandro da Silva Carvalho, e

pela contadora Maria Cristina
dos Reis, que tiraram even-
tuais dúvidas da categoria.

Durante a explanação,
Carvalho explicou o quanto o
Sintius arrecadou, quanto e
como foram gastos esses
recursos.

Um dos fatos positivos é
a diminuição do endivida-
mento do Sintius ao longo dos
últimos anos, devido ao bom

gerenciamento dos recursos
por parte da atual diretoria.

Esse bom gerenciamento
é fundamental para o for-
talecimento das ações da
Diretoria em defesa dos inte-
resses dos trabalhadores.

Por exemplo, em 2011, o
Sintius arrecadou mais do
que gastou, o que resultou em
um balanço positivo de pou-
co mais de R$ 190 mil.

Diretoria apresenta prestação de contas
da entidade referente ao ano passado

A direção da UGT, cen-
tral sindical a qual o Sintius
está filiado, esteve no dia 8 des-
te mês em uma reunião, em
Brasília (DF), com o ministro
do Trabalho e Emprego, Brizola
Neto (PDT).

O encontro teve como ob-
jetivo discutir os avanços para
se consolidar mudanças na por-
taria 186, que regulamenta a cri-
ação de entidades sindicais e,
desta forma, ampliar o en-
frentamento à chamada “fábri-
ca de sindicatos”, criação de en-
tidades fantasmas que não re-
presentam sua categoria, mas di-
videm a base trabalhista e rece-
bem a contribuição sindical.

Segundo o presidente na-
cional da UGT, Ricardo Pa-
tah, é fundamental que a cria-
ção de sindicatos passe por cri-
térios mais rígidos e, desta for-
ma, fortaleça a unidade das ba-
ses trabalhistas.

Outro assunto debatido no
encontro foi em relação à ter-
ceirização e às cooperativas.
Nesse tema, Patah enfatizou a
necessidade de se criar um gru-
po de trabalho composto por
membros de todas as centrais
sindicais, bem como represen-
tantes da própria pasta a fim de
avançar na elaboração de uma

regulamentação para os setores.
O representante da UGT

frisou também que a sugestão
do Governo Federal  em criar
um sistema de Simples Traba-
lhista desagrada a UGT, uma
vez que nenhuma das centrais
sindicais foi consultada ou teve
participação na criação da pro-
posta apresentada.
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Start

Negociações do novo
ACT começam no dia 20

Sabesprev Mais

Falecimento
Giselda Carreia da Silva
Falecida em 11/07/2012
Pensionista/Eletropaulo

Nova força

Sindicato saúda filiação
do Sintaema à Fenatema

Esclarecimento sobre
cesta básica para

complementados da Sabesp
O Sindicato propôs

uma ação judicial coletiva
contra a Sabesp, para que a
empresa voltasse a pagar a
cesta básica e os valores
atrasados aos aposentados e
pensionistas complemen-
tados, conforme informado
na edição de junho do Jornal
Urbanitário.

Embora a decisão da 4ª
Vara do Trabalho de Santos
tenha sido favorável ao
Sindicato, ainda cabem
recursos por parte da em-
presa às instâncias supe-
riores, como TRT (Tribunal
Regional do Trabalho) e
TST (Tribunal Superior do
Trabalho).

Além disso, é impor-
tante ressaltar que os inte-
ressados devem aguardar a
decisão final, pois não po-
demos afirmar se ela será
favorável e se beneficiará a
todos.

Essa é mais uma luta do
Sintius em prol dos apo-
sentados e pensionistas da
nossa categoria. Estamos
empenhados por mais essa
vitória.

No momento certo, to-
dos serão comunicados ou
chamados a comparecer no
Departamento Jurídico do
nosso sindicato para mais
esclarecimentos sobre essa
questão.

A Sabesprev realizará as
cobranças das mensalidades e
contribuições dos planos previ-
denciários, de saúde e em-
préstimo pessoal de funcio-
nários da Sabesp afastados por
auxílio-doença ou acidente de
trabalho por meio de boletos
bancários.

Vale destacar que a pes-
soa pode solicitar que a co-
brança seja efetuada por débito
em conta corrente.

Caso o beneficiário da Sa-
besprev não tenha recebido o
boleto bancário, deve entrar em
contato com a central de a-
tendimento (telefone 0800-
0551827) e anotar o número do
protocolo de atendimento.
Esse alerta é necessário, porque

vários companheiros da Sa-
besp estão vindo procurar o
Sindicato, pois tiveram os
planos cancelados por ina-
dimplência.

Na maioria dos casos,
estamos verificando que o valor
das mensalidades não interfere
significativamente no orça-
mento doméstico do associado.
Por esse motivo, a falta de
pagamento pode trazer muitos
problemas.

Alertamos que o não pa-
gamento das mensalidades e
contribuições acarretará na
exclusão do plano de saúde
pleno, no cancelamento do
plano previdenciário e do plano
Odontoprev, pois todos eles
estão vinculados.

Alerta para companheiros
afastados por acidente de
trabalho ou auxílio-doença

Sabesprev

O Sintius participou da
cerimônia de filiação do Sin-
taema à Fenatema (Federação
Nacional dos Trabalhadores
em Energia, Água e Meio
Ambiente), no último dia 19,
na capital paulista. A maioria
da categoria aprovou, em
assembleia, a decisão, na mes-
ma ocasião.

O presidente do nosso
Sindicato, Jorge Arrivabene, e
o da Fenatema, Eduardo
Annunciato, o Chicão, parti-
ciparam do evento.

Conforme o presidente do
Sintaema, Rene Vicente, a par-
ticipação na Fenatema é im-
portante para enfrentar muitos
desafios, como a criação de
normas regulamentadoras para
o setor de saneamento.

Além disso, afirma que a
entidade nacional é um im-
portante instrumento de luta
para defender os interesses
dos trabalhadores, pois é uma
federação "plural, transparen-
te e democrática".

Também estiveram na so-
lenidade representantes de

partidos políticos do  nosso
estado,  o vice-presidente da
central sindical CTB no Esta-
do, Onofre Gonçalves, o pre-
sidente do Sindenel-PR, Ale-
xandre Donizete Martins, en-
tre outros integrantes de al-
guns sindicatos que integram
a Fenatema.

Informações sobre o
andamento de ação judicial

Após meses de tentativas
do Sindicato em iniciar a
negociação salarial com a
Start, tivemos, mais uma vez,
de solicitar a mediação do
Ministério do Trabalho para
viabilizar o Acordo Coletivo.

Em reunião com repre-
sentantes da Gerência Regio-

nal do Trabalho e Emprego,
em julho, ficou garantida a
data-base dos trabalhadores e
prazo de 30 dias para negociar
as cláusulas do ACT 2012.

O Sindicato tem agendado
para o dia 20, na sede do Sin-
dinstalação, na capital paulista,
a primeira mesa de negociação.

A Start tem como desejo
a conversão do ACT para uma
convenção entre o sindicato
patronal e os sindicatos dos
trabalhadores. Estaremos
encaminhando posterior-
mente nas bases o anda-
mento destas situações para
avaliação da categoria. 

ISA Cteep

Após diversos entraves e
atrasos, os trabalhadores  da
ISA Cteep receberam  na folha
de pagamento de julho os
reajustes acordados durante
as negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho 2012.

Houve também o de-
pósito dos retroativos sa-
lariais e do acumulado sobre
o auxílio-alimentação e de-
mais benefícios negociados.

Trabalhadores
recebem o

reajuste salarial

Curtas
CPFL - O presidente do Sintius, Jorge Arrivabene assinou, no
último dia 7, o novo ACT da CPFL Piratininga. O pagamento
retroativo a julho do reajuste salarial será pago até o dia 16.
Terceirização - O Conselho Sindical Regional da Baixada Santista,
Litoral Sul e Vale do Ribeira realizará no próximo dia 16, às 9 horas,
a audiência pública Precarização do Trabalho: Desafios e Perspecti-
vas. O encontro ocorrerá na Assembleia Legislativa, em São Paulo.

A decisão do Sintaema se filiar à Fenatema ocorreu em assembleia

A Justiça solicitou que os
sindicatos se manifestassem
sobre o acordo nos autos do
processo para suspender a
liminar que impede a migração
dos participantes do plano
previdenciário da Sabesprev
BD para o Sabesprev Mais.

A derrubada da liminar
não impede o prosseguimento
da ação no que diz respeito ao
pedido de pagamento do ser-
viço passado por parte da
Sabesp, ou seja, ao final da

perícia atuarial, a empresa
poderá ter de pagar à Sa-
besprev uma grande quantia,
pois deixou de contribuir com
a fundação, gerando um gran-
de déficit.

Portanto, não é verdadeira
a informação do boletim de
junho da AAPS (Associação
dos Aposentados e Pensio-
nistas da Sabesp), que diz que
os sindicatos desistiram de
defender o pagamento do
serviço passado.
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Diversão

Categoria
se diverte a
noite toda
na Seresta
Urbanitária

Fotos Myriam Veiga

Participantes da Seresta Urbanitária dançaram a noite inteira e elogiaram a organização do evento

O grupo Chorões Santistas conquistou o público com uma bela apresentação no Saldanha da GamaA Seresta Urbanitária,
promovida pelo Sindicato
dos Urbanitários (Sintius),
foi considerada um sucesso
pelos participantes dessa
bela festa.

Realizado no salão do
Clube de Regatas Saldanha
da Gama, na Ponta da Praia,
em Santos, o evento contou
com a presença de muitos
associados do Sindicato,
convidados e integrantes da
Diretoria.

A combinação composta
por um delicioso caldo verde
e por um vinho de boa quali-
dade ficou ainda melhor ao
som de um chorinho musical,
que agitou o ambiente.

A responsabilidade para
animar a festa foi do grupo
Chorões Santista, que deu um
verdadeiro show, caindo nas
graças do público.

Homenagem
Durante a Seresta Ur-

banitária, o Sindicato prestou
homenagem a três senhoras
pensionistas que completa-
ram 30 anos de associadas,
entregando o Prêmio Fideli-
dade Sindical.

Uma das  companheiras
prestigiadas pela Diretoria foi
Ruth Moncayo.

A Seresta Urbanitária faz
parte das comemorações dos
70 Anos de Sintius.

A categoria dançou e se divertiu demais durante toda a noite

A pensionista Ruth Moncayo recebeu uma homenagem do Sintius


