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Categoria se mobiliza para definir
pautas de reivindicações de 2013

Desde o fim de janeiro, a Diretoria realiza as reuniões setoriais para ouvir os anseios da categoria

Myriam VeigaO Sintius realizará, nos
próximos dias, as primeiras
assembleias para a aprovação
das pautas de reivindicações
dos trabalhadores que serão
encaminhadas para as empre-
sas da nossa base.

Desde o final de janeiro,
a Diretoria está fazendo reu-
niões setoriais nos locais de
trabalho para identificar as
demandas que deverão cons-
tar nas negociações para os
novos ACTs (Acordos Cole-
tivos de Trabalho).

Durante os encontros, o
presidente Marquito Duarte e
demais secretários têm apre-
sentado uma breve avaliação
sobre o cenário econômico no
Brasil, como a volta da infla-
ção e de que forma este tema
poderá afetar as negociações
para a campanha salarial.

Embora o cenário econô-
mico preocupe, Marquito co-
mentou as recentes e impor-
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Dia
12/3
13/3
14/3
14/3
19/3
19/3
20/3
21/3
21/3
25/3
25/3
26/3
27/3
27/3
28/3

Local
EA Santos (CPFL)

Pça. dos Andradas (CPFL)
EA Praia Grande (CPFL)

Agência P. Grande (CPFL)
EA São Vicente (CPFL)

Agência S. Vicente (CPFL)
PMO Cubatão (CPFL)
EA Cubatão (CPFL)

Agência Cubatão (CPFL)
SE B. Santista (Cteep)

Operacional/ADM (Cteep)
EA e Ag. V. Carvalho (CPFL)

São Vicente (Start)
SE B.Santista (Cteep)
Praia Grande (Start)

Horário
7h30
7h30
7h30

9 horas
7h30

9 horas
7h30
7h30

9 horas
6h30

8 horas
7h30

8 horas
15 horas
7 horas

Dia da Semana
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira

Segunda-feira
Segunda-feira

Terça-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quinta-feira

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIASSSSS
Para aprovar as pautas de reivindicações

SABESPSABESPSABESPSABESPSABESP
Dia 13, às 18h, na sede e em Registro

CETESBCETESBCETESBCETESBCETESB
Dia 19, às 8h, na agência de Santos

WWWWWAAAAATER PORTER PORTER PORTER PORTER PORTTTTT
Dias 12 e 13, às 13h, na sede da empresa

tantes conquistas da categoria.
No caso da Sabesp, po-

demos citar o pagamento do
Adicional de Turno, o cálcu-
lo da hora extra com o Di-
visor 200 e do retroativo das
diferenças das horas extras
trabalhadas.

Foram conquistas impor-
tantes que estimulam ainda
mais a batalha por mais avan-
ços no novo ACT.

Water Port
Os trabalhadores da Wa-

ter Port receberam a minuta
da pauta de reivindicações
deste ano, durante a reunião
setorial do último dia 27.

Entre as necessidades do
ACT 2013/2014, destacam-
se a implementação do vale-
refeição de R$ 350,00, paga-
mento de sobreaviso, insalu-
bridade aos ajudantes e ser-
ventes e da função acessória
para dirigir veículos.

SOS Cubatão - A Diretoria está arrecadando mantimentos,
água e produtos de higiene pessoal para serem enviados
às famílias de Cubatão, vítimas da grande enchente que
atingiu a Cidade no último dia 22. Os interessados podem
deixar o material na sede do Sintius, em horário comercial.



Página 2 Março de 2013 Jornal Urbanitário
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Ministério Público recebe
denúncia feita pelo Sindicato

Em março de 1990, a di-
retoria do Sintius fazia um
alerta aos companheiros
sobre os prejuízos que os
trabalhadores teriam com
a criação do Plano Collor,
que levava o nome do então
presidente Fernando Collor
de Mello. Essa foi uma das

Memória sindical

Flávio Cunha de Oliveira - Aposentado/Sabesp
Hernani de Lima Teleginski - Ativa/Sabesp

José Paulo Scaraboto - Ativa/Sabesp
Marcelo Adriano de Oliveira - Ativa/Start

Marcos Ribeiro David - Ativa/Sabesp
Mariza Martins Pinheiro Lima - Pensionista/Sabesp

Rosana Dias Morais de Lima - Ativa/CPFL
Thalita Engle Rodrigues Hanashiro - Ativa/Sabesp

Thiago Meireles de Souza - Ativa/Sabesp
Valdilon Leite Rodrigues - Ativa/Sabesp

Waldemar José Barbosa - Aposentado/Sabesp

medidas que provocaram
uma grande reviravolta na
economia brasileira e trou-
xe muitos problemas para
as famílias, devido ao re-
cesso que provocaria meses
depois. A ideia do Gover-
no entrou em vigor sem a
anuência dos trabalhadores.

A diretoria do Sindicato
já entregou as representações
ao Ministério Público Es-
tadual (MPE) e do Trabalho
(MPT) para que investiguem
as irregularidades do setor
elétrico na Baixada Santista
dos últimos anos apontadas
pela nossa entidade.

Além disso, foram enca-
minhados no último dia 26 à
Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego (GRTE) os
relatórios e a posição da
diretoria do Sindicato sobre
do acidente de trabalho en-
volvendo os funcionários da
CPFL Piratininga, Roberto

Carlos Vasques e Pedro Tomé
M. Filho, em 15 de janeiro.

Esperamos que os órgãos
competentes tomem as de-
vidas providências para que
haja maior comprometimento
da empresa com a questão de
saúde e segurança do tra-
balhador.

Em janeiro, durante a se-
gunda reunião de acompanha-
mento do ACT 2011/2013 da
Cteep, a empresa encaminhou
o Acordo Bilateral para a apre-
ciação dos trabalhadores. Em
assembleia, a categoria rejei-
tou a proposta, pois entendeu
que havia um direcionamen-
to explícito para futuras de-
missões.

Os companheiros esta-
vam certos. Em outras bases,

ocorreram inúmeros desliga-
mentos, inclusive colocando
em dúvida o cumprimento do
limite de rotatividade descri-
to na cláusula de política de
emprego do atual ACT.

Após esses eventos, fo-
ram marcadas duas novas da-
tas em fevereiro para a reali-
zação da terceira reunião de
acompanhamento do ACT,
que foram canceladas poste-
riormente pela empresa. Es-

tamos acompanhando a situ-
ação. Lembramos ainda que
estamos próximos de uma
nova data base.

Certamente, teremos di-
ficuldades de negociações di-
ante dos novos conceitos fi-
nanceiros da renovação das
concessões. Estaremos discu-
tindo mais profundamente
esses assuntos nas reuniões
setoriais nos dias 25 e 27 deste
mês.

Rejeitado por nossa base, acordo
bilateral gera onda de demissões

Categoria aprova
alteração na escala

de revezamento
de turno da Sabesp

Foi aprovada em assem-
bleia, no último dia 21, a
proposta da Sabesp referente à
implantação da escala de re-
vezamento 6x4. A partir de abril,
os empregados que fazem turno
trabalharão seis dias e terão
quatro de folga, com jornada de
8 horas diárias. Haverá ainda a
implantação do pagamento de
adicional de turno de 15%.

Neste dia 21, às 15 horas,
no Sindicato será feita uma
reunião com os trabalhadores
de turno para explicar o cálculo
das horas na ação judicial.

Em pleno sécu-
lo XXI, ainda
existe encarre-
gado que trata
trabalhador na
ponta da chiba-
ta, tal qual um
feitor de escra-
vos. O dito cujo
é uma das viú-
vas do “Quin-
zinho”. A paci-
ência do Sindi-
cato já acabou.
De nada adian-
taram as con-
versas com a gerência de departamento e superintendência. A hu-
milhação e a repressão ao trabalhador continuam, assim como o
protecionismo ao puxa saco. O Sindicato estuda a possibilidade de
denunciá-lo por assédio moral aos órgãos competentes.

Zé Urbano está na bronca
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Start Engenharia

Falecimentos
Benedito dos Santos - Aposentado/Sabesp

Falecido em 08/11/2012
Rosa Fulgoso Tirloni - Pensionista/Sabesp

Falecida em 15/02/2013
Teresa Tavares - Pensionista/Sabesp

Falecida em 09/02/2013

Negociações com
a empresa avançam

Sintius oferecerá cursos de
formação sindical e

de qualificação profissional

Atuação sindical

O secretário de Organi-
zação do Sintius, Nelson
Dias, esteve no último dia 28
com representantes do Sin-
dinstalação para dar continui-
dade à negociação da Con-
venção Coletiva 2012/2013,
que atenderá a Start na Bai-
xada Santista.

No encontro, foram feitas as
seguintes propostas: correção
salarial de 4,19% (já efetuado em
1º de junho deste ano); reajuste
da cesta básica para R$ 100,00,
que será paga retroativa a junho/
2012; e aumento real de 1,26%,
pago retroativo e com reflexos a
partir de junho/2012).

Ainda há pendências so-
bre critérios para a cesta bá-
sica e para a liberação do pon-

to para o pessoal de corte e
religação.

Um novo encontro será
agendado para os próximos

No último dia 27, o Sindicato conversou com a categoria
sobre algumas preocupações, como prováveis demissões

Divugação

A Secretaria de Formação
e Política Sindical do Sintius,
dirigida por Tanivaldo Monteiro
Dantas, fechou o calendário
para os cursos de formação
sindical e qualificação profis-
sional para este ano.

Por meio de uma parceria
com o Senai, o Sindicato re-
alizará em sua sede os cursos de
Assistente Administrativo e
Pintor de Obras.

As aulas do curso de Assis-
tente Administrativo começam
em 8 de abril. Serão duas turmas.
A primeira começa às 13 horas e
a segunda, às 18 horas.

Os participantes terão co-
nhecimento sobre técnicas de
qualidade e segurança, pro-
cedimentos internos pertinentes
às áreas industriais e admi-
nistrativas.

Já o curso de Pintor de
Obras tem início em 10 de
junho. Os interessados terão

aulas de pintura imobiliária e
normas de saúde.

Formação Sindical
Por meio de uma parceria

com o Centro Nacional de
Estudos Sindicais e do Tra-
balho, o Sintius oferecerá vários
cursos de formação sindical.

A primeira etapa ocorrerá
nos dias 22 e 23 deste mês. Os
interessados terão conheci-
mento sobre a origem do sindi-
cato e a história do Movimento
Sindical Brasileiro; a Transfor-
mação do Mundo do Trabalho
e Análise de Conjuntura.

A segunda etapa do Curso
de Formação será realizada nos
dias 26 e 27 de abril, com o
seguinte conteúdo programá-
tico: Importância e Planeja-
mento Estratégico Situacional;
Negociação Coletiva; Comu-
nicação Sindical e Organização
por Local de Trabalho.

Diante das diversas quei-
xas que a Diretoria vem re-
cebendo sobre o plano de
saúde da Sabesprev, que teve
uma piora na qualidade de
atendimento nos últimos
meses, o Sintius encaminhou
ofícios à direção da entidade,
à presidência da Sabesp e até
mesmo à ANS (Agência Na-
cional de Saúde Suplementar)
para cobrar soluções.

Demora de muitos dias
para a liberação de exames e
internações, cancelamento das
consultas previamente agen-
dadas e descredenciamento de
médicos por falta de paga-
mento do convênio são alguns
dos principais problemas re-
latados pelos usuários.

As medidas tomadas pelo
Sintius surtiram efeito. No
último dia 28, a Sabesp entrou
em contato com o presidente
Marquito Duarte e comu-
nicou que fará uma reunião no
dia 15 com sindicatos e a

Sintius cobra solução dos
problemas no plano de saúde

direção da Sabesprev para
buscar uma solução em cará-

Sabesprev

A contribuição dos par-
ticipantes do plano previ-
denciário BD da Sabesprev
terá um aumento, a partir de
abril. A medida foi neces-
sária, após avaliação e ve-
rificação do equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial do plano.

No último dia 3, o pre-
sidente Marquito Duarte  e os
secretários do Sintius, Jorge
Arrivabene e Tanivaldo Dan-
tas, debateram, em São

dias na sede do Sindicato.
Ainda este mês realizaremos
assembleia para a avaliação
da Convenção 2012/2013.

Paulo,  o tema no encontro do
Fórum das Entidades.

Reunião
Neste dia 20, às 18 horas,

o consultor Keyton Pedreira
estará no Sintius para fazer
uma reunião sobre o plano
previdenciário da Sabes-
prev.  Na ocasião, ele es-
clarecerá o andamento da
ação judicial sobre o déficit
atuarial do plano.

Plano previdenciário BD
terá aumento em abril

ter de urgência para as quei-
xas feitas pelos usuários.

Rogério Mariano é diretor de base da Sabesp , em Mongaguá

Meio ambiente
Diretoria define novo
secretário de Meio

Ambiente e Saneamento
O diretor do Sintius Ro-

gério Mariano é o novo secre-
tário de Meio Ambiente e Sa-
neamento do Sintius, cargo
vago desde a saída do com-
panheiro Fernando Assum-
pção. O anúncio aconteceu
durante reunião de diretoria

plena, realizada no último dia
4, na sede do Sintius.

Além de assumir esse
novo desafio, Mariano tam-
bém representará o Sindicato
como conselheiro no Conesan
(Conselho Estadual de Sane-
amento).

Divugação



Dia 8 de março e o início da
luta pelos direitos da Mulher
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Homenagem

Domingo, 08 de março de
1857. Mulheres que trabalha-
vam como operárias de uma
fábrica de tecidos, em Nova
York (Estados Unidos), rea-
lizaram uma grande greve em
busca de melhores condições
de trabalho, em um período
da história onde a presença
feminina ainda era vista com
total discriminação.

Firmes na luta, elas reivin-
dicavam, entre outros itens,
tratamento digno dentro do
ambiente de trabalho; redução
da jornada de 16 para 10 ho-
ras trabalhadas, além da equi-
paração salarial, pois a dife-
rença salarial entre homem e
mulher era grande. A mulher
chegava a receber  até 1/3 do
salário do homem, mesmo
exercendo a mesma função.

Durante a greve, elas fo-
ram reprimidas com total vi-
olência pela polícia. Foram
trancadas dentro do local de
trabalho. Os donos da empre-
sa, com o aval da polícia, in-
cendiaram a fábrica. Resulta-
do da manifestação: 130 te-
celãs morreram carbonizadas
em um ato vil e desumano.

Um século e meio após o
fatídico domingo e apesar de
todo o avanço, as mulheres
ainda buscam o reconheci-
mento pela sua competência
e a equidade salarial. Muitas
delas ainda são vítimas de vi-
olências domésticas e verbais
e assédios de toda a espécie.

Em contrapartida, as
conquistas também são signi-
ficativas e importantes. As
mulheres têm o direito de vo-
tar e de serem votadas. Hoje
temos mulheres vereadoras,
deputadas, ministras e presi-
dentes.

Há também muitas mu-
lheres exercendo outras pro-
fissões, que antes eram tare-
fas essencialmente masculi-
nas. Hoje, elas atuam como:
empresárias, médicas, pedrei-
ras, engenheiras, pilotos, con-
ferentes, presidentes de sindi-
catos, operadoras técnicas,
entre outros, deixando regis-
trada a sua participação na
história deste país.

Houve avanços nos A-
cordos Coletivos de Trabalho
(ACTs). Hoje, nas campanhas
salariais, há reivindicações es-

pecíficas para as mulheres
como, licenças à gestante,
auxílio à maternidade, auxí-
lio-creche etc.

Cabe comemorar tam-
bém a implantação de órgão
de políticas públicas como a
Secretaria de Políticas para as
Mulheres, no Governo Fede-

ral, e também a criação da Lei
Maria da Penha, instrumento
que ampara às mulheres víti-
mas de violência.

Portanto, a mulher com
sua delicadeza e competência,
vem ao longo dos anos, con-
quistando o seu espaço em
todas as áreas.

Ter uma posição de lide-
rança ou governar uma nação
não precisa necessariamente
ter postura autoritária. Basta
ter sensibilidade, intuição e
personalidade.

E isso a mulher tem de
sobra. Parabéns às mulheres
pela data importante!

Estão abertas as inscri-
ções para as equipes interes-
sadas em participar do 4º Tor-
neio de Futebol Society do
Sintius. Quem quiser compe-
tir, deve procurar a secretaria
do nosso Sindicato até o dia
20 deste mês.

No ato da inscrição, pre-
cisa ser entregue preenchida
a ficha de inscrição, que está
disponível no nosso site
(www.sintius.org.br).

Cada time tem que ins-
crever, no mínimo, dez atle-

Esporte

tas, desde que sejam associa-
dos do Sintius.

Ao final das inscrições,
ocorrerá uma reunião com os

Inscrições abertas para 4º Torneio
de Futebol Society do Sintius

responsáveis das equipes para
a definição do regulamento e
da tabela dos jogos.

As partidas serão sempre
realizadas aos sábados, na
quadra da Associação Sabesp,
localizada na Avenida Mario
Covas (antiga Avenida Portu-
ária), 1,040, no Estuário, em
Santos.

A competição está sendo
organizada pela Secretaria
Sóciocultural do Sindicato
dos Urbanitários, liderada por
José Ricardo Augusto.

PLANTÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2013
Toda segunda-feira nos seguintes dias:

Março - 11, 18 e 25
Abril - 1º, 8, 15 e 22

Horário de atendimento: das 8h30 ao meio-dia
Valor: R$ 35,00

O Sintius informa que está funcionando no
Sindicato o correspondente da Caixa

Econômica Federal para abertura de conta,
financiamentos para casa própria e

empréstimo consignado para aposentados
e pensionistas. O horário de funcionamento

é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao
meio-dia e das 14 às 17 horas. Mais

informações pelo telefone 3019-3063. E-mail:
blaidassessoria@gmail.com


