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Juntos somos mais fortes!

O  Sindbast tem lutado fortemente para defender os 

interesses de seus trabalhadores associados. Na pauta 

de reivindicações deste ano, destacam-se a reposição 

das perdas salariais a partir de junho de 2009, a manutenção e o 

avanço das conquistas histórias.

O sindicato vem se mobilizando para 

superar os obstáculos impostos 

pelas empresas. No caso da 

Ceagesp e Codasp, seus 

diretores procuraram se 

isentar das 

responsabilidades, 

atribuindo ao 

Departamento de 

Coordenação e 

Controle das Empresas 

Estatais (Dest) e ao 

Conselho de Defesa dos 

Capitais do Estado 

(Codec), órgãos responsáveis 

pela autorização dos reajustes desses 

trabalhadores, o encargo da demora 

e da resposta sobre as 

reivindicações do Sindbast. 

Para o presidente Alemão, as 

dificuldades são maiores a 

cada ano. “Porém, com a 

determinação e o 

envolvimento de todos, podemos 

aumentar nosso poder de negociação, garantir nossas conquistas 

históricas e avançar!”, afirma.

O Paulo, secretário-geral do Sindbast, faz um alerta: “Apesar de 

este ser um ano político, não devemos esperar um céu de 

brigadeiro nas negociações. Como sempre apostaremos no 

diálogo, mas estaremos prontos para atuar de maneira forte e 

decisiva na defesa dos interesses dos trabalhadores”. Assim, o 

Sindbast conclama os empregados da Codasp, Ceagesp e dos boxes 

Sindbast conclama todos os trabalhadores a participar da pauta de reivindicações

dos entrepostos a participar ativamente da ação, enviando até o 

dia 29 de abril suas propostas para a pauta de reivindicações. A 

assembleia para definição da pauta será no dia seguinte, 30 de 

abril. As sugestões podem ser encaminhadas por telefone, e-mail, 

carta ou por meio dos diretores do sindicato.

BALANÇABALANÇA
Um jornal de pesoAA

Boletim Informativo do Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de S. Paulo

SINDBAST

Fundado em 1986

Ou converse pessoalmente 

com o diretor mais próximo!

O Sindbast possui diversas parcerias com importantes instituições 

de ensino que oferecem aos associados descontos nas 

mensalidades dos cursos. Além disso, o sindicato também mantém 

convênios com parques temáticos e Colônia de Férias para garantir 

preços acessíveis e diversão a toda família. 

Sindbast oferece benefícios aos seus sócios

No dia 30 de abril, o site do Sindbast entrará no ar, com muitas 

informações importantes, facilitando a comunicação entre o 

sindicato e os associados. No site, será possível conferir:

�  Convenções Coletivas
�  Notícias
�  Adesão
�  Serviços

�  Convênios
�  E muito mais! 
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CONVÊNIOS

EDUCAÇÃO
 

�  FEFISA
�  IESA

�  Mackenzie 
�  UMC

�  UNIABC
�  UNIB

�  UNIFIEO
�  UNINOVE

�  UNIP

LAZER
 

�  Colônia de Férias – Praia Grande
�  Playcenter e Wet'n Wild 

Para mais informações sobre

 os descontos, entre em contato

 com o Sindbast ou

 diretamente com a 

instituição de seu interesse. 

AVISO

DIVIRTA-SE!

Like a Rolling Stone - Bob Dylan na Encruzilhada 

Os anos 60 foram incríveis. Revoluções, movimentos pelos direitos 

civis e hippies montaram um caleidoscópio social que transformou 

o mundo. O livro Like a Rolling Stone - Bob Dylan na Encruzilhada, 

da editora Cia das Letras, é mais do que a biografia de Dylan, 

artista seminal e representativo dessas 

mudanças, é também um rico painel do que 

foram aqueles anos a partir de uma música 

revolucionária que dá nome à obra. Mas o autor 

Greil Marcus não enxerga apenas o passado. Ele 

tem como referencial teórico o presente e 

demonstra como é importante olhar para os 

clássicos que nunca envelhecem. 

Confira as dicas de cultura e lazer que o boletim do Sindbast 

preparou especialmente para você: 

www.sindbast.org.br

 
�  Centro Médico Domomed

SAÚDE

LIVRO

O Segredo dos Seus Olhos

Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010, O 

Segredo dos Seus Olhos é um longa delicado, no qual o crime não 

ocupa o lugar central, ainda que prenda a atenção e reserve uma 

boa surpresa no final. Dirigido por Juan José Campanella, o thriller 

policial mistura de forma sutil amor e 

assassinato. A relação entre os personagens 

principais é o ponto central e conforme a trama 

vai se resolvendo, o relacionamento entre os 

dois também, demonstrando que a nossa 

história está sempre sendo escrita. O filme 

estimula uma boa conversa depois do cinema. 

Aproveite!

CINEMA

Acesse nosso site
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Sindbast concentra esforços para 
o pagamento dos reajustes

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O advogado do Sindbast, Dr. Emerson Douglas dos Santos, reforça 

que o sindicato já entrou com recursos na Justiça para desvincular 

o pagamento do dissídio do recurso da Ceagesp e está 

concentrando esforços para resolver o impasse rapidamente. 

“Estamos trabalhando com todas 

as medidas legais, inclusive com 

liminares, para que os índices de 

reajustes fixados nos dissídios 

coletivos, de 5,58% em 2008 e de 

5,20% em 2009, sejam repassados 

aos aposentados e pensionistas o 

quanto antes”, ressalta.

Guilhermo Fariñas, também em greve de fome há semanas, 

encontra-se em estado grave. Seu crime: exigir acesso à Internet 

sem restrições na ilha. Nos países livres, os pais se preocupam com 

o que seus filhos estão acessando no mundo virtual. O governo 

cubano, no entanto, impede a livre circulação de ideias.  Nesse 

sentido, o fim do embargo econômico dos Estados Unidos à Cuba 

também favoreceria a democracia e a mudança gradual de seu 

regime político.

É urgente prestar solidariedade a esses heróicos 

ativistas que, na verdadeira tradição de José 

Marti, entregam sua vida em benefício de toda 

uma coletividade. É preciso dar um basta e 

exigir da ONU e da OEA medidas que obriguem 

Cuba a se abrir para o século XXI. Cuba deve 

conservar sua identidade, a transição deve ser 

pacífica. Mas isso vai depender do bom senso 

daqueles que estão no governo. As vinhas da 

ira já começaram a fermentar.

Apoio aos dissidentes cubanos

M
anifestamos apoio aos presos políticos de Cuba que 

lutam por liberdade e democracia naquele país. O 

problema dos dissidentes cubanos que protestam 

com greve de fome traz à baila novamente aquela ilha do Caribe 

que representava então a modernidade de uma América livre e 

senhora de seu próprio destino. O tempo passou e qualquer um que 

no passado tenha simpatizado com o movimento revolucionário 

cubano hoje deve se sentir ridículo diante do que se transformou 

aquela ilha que está muito mais perto de se tornar um novo Haiti 

desesperançado do que um país pujante que acreditávamos existir 

no passado. 

 Devemos nos lembrar que o prisioneiro político Orlando Zapata, 

de 44 anos, falecido em 23 de fevereiro deste ano, depois de 85 

dias em greve de fome, como forma de protesto contra as 

condições das instituições prisionais da ilha, não era um dissidente 

aloprado. Era adotado pela Anistia Internacional que reconhece o 

movimento da Comissão Cubana de Direitos Humanos e 

Reconciliação Nacional da qual ele fazia parte. Outro dissidente, 

Enilson Simões de Moura – Alemão

Presidente do Sindbast e vice-presidente da UGT

UGT e Sindbast manifestam 
solidariedade às damas de branco

Representantes do Sindbast participam do ato de apoio

o  Sindbast tem lutado, juntamente com seus 

advogados, para que aposentados e pensionistas da 

Ceagesp recebam o mesmo reajuste dos empregados 

ativos, de acordo com a Lei Estadual Paulista nº 8.794/94.

Os dissídios dos anos de 2008 e 2009 ainda não foram repassados 

porque a Ceagesp entrou com um recurso no Tribunal Superior de 

Trabalho, contestando as conquistas do dissídio coletivo para os 

recém-admitidos, como convênio médico, férias, anuênio e seguro 

de vida. “Apesar desse recurso não ter nenhuma relação com 

aposentados e pensionistas, a Secretaria da Fazenda alega que 

somente poderá pagar o reajuste após a decisão da Justiça do 

Trabalho”, explica o diretor Waltinho.

Waltinho explica o impasse do 

reajuste dos aposentados 

e pensionistas

Insalubridade já!

o  Sindbast entrará na Justiça contra a Codasp que, 

infelizmente, insiste em não pagar a insalubridade que 

alguns trabalhadores fazem jus, no valor de 20% do 

salário nominal. 

No passado, o Sindbast já ganhou várias ações coletivas com 

essa mesma reivindicação, beneficiando muitos trabalhadores, 

inclusive com valores retroativos. Mas, pelo visto, a 

Codasp não aprendeu a lição e suspendeu o pagamento 

novamente. Os novos 

contratados também 

foram prejudicados, 

pois não estão 

recebendo. 

Em breve, o Sindbast promoverá 

algumas reuniões nas unidades 

para explicar melhor a situação. 

Na ocasião, os interessados 

deverão autorizar o sindicato a 

representá-los na Justiça. 

“Lembramos que, depois de 

entrarmos com a ação, não será 

mais possível aderir”, afirma o 

diretor Paulo.

Vale lembrar que os trabalhadores que 

já receberam judicialmente, mas que 

tiveram o pagamento novamente 

suspenso, também poderão aderir à ação 

agora. 

EDITORIAL

PROTESTO
CODASP

N
a manhã do dia 7 de abril, integrantes da UGT e do 

Sindbast, além de entidades de defesa dos Direitos 

Humanos, realizaram um protesto pacífico em frente 

ao Consulado de Cuba, na zona oeste de São Paulo, como forma de 

manifestar solidariedade às “damas de branco”. São mulheres 

cubanas que lutam pela liberdade de seus maridos, filhos e netos, 

prisioneiros políticos e vítimas de repressão.

Na manifestação, os companheiros foram recebidos de maneira 

agressiva por integrantes do Partido Comunista do Brasil (PC do B), 

liderados pelo vereador Jamil Murad. “Instigados por ele, os 

Fique
atento!militantes comunistas investiram contra os membros da UGT que 

não tinham como se defender, a não ser com as rosas que 

pretendiam entregar ao cônsul cubano”, conta o vice-presidente 

do Sindbast, Bergamasco.

O vice-presidente da UGT, Alemão, declarou que a atitude do PC do 

B não surpreende a Central. “Continuaremos em nossa luta 

pacífica e solidária às 'damas de branco' cubanas. O futuro não 

permite mais ditaduras de nenhuma espécie. Queremos liberdade 

plena. Liberdade de imprensa. Liberdade pra valer! Isso é a UGT!”, 

destacou Alemão. 
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