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O 7º Congresso dos

Urbanitários foi um ver-
deiro sucesso. Eleitos de
forma democrática nos pró-
prios locais de trabalho, os
delegados que participaram
do evento discutiram, du-
rante três dias, os rumos da
nossa categoria  para os
próximos anos.

Realizado nos dias 2, 3
e 4 de outubro, na Colônia de
Férias Ministro João Cleófas,
em Caraguatatuba, no Litoral
Norte, a atividade foi marcada
pela ampla participáção dos
delegados. Veja mais detalhes
sobre as principais deliberações
do evento nas páginas 2 e 4.

Prestígio
Para comprovar a impor-

tância do evento, a mesa de
abertura demonstrou o pres-
tígio da nossa entidade no
movimento sindical do estado
e até mesmo do País.

O Congresso teve a parti-
cipação de representantes
nacionais de centrais sindicais
e federações, que confirmaram
que o evento é um marco para
a categoria de todo o país.

Outro fato que comprova
o reconhecimento da luta dos
trabalhadores é a presença de
um representante da direção
da Sabesp. É a primeira vez
que isso acontece, desde a
realização do 1º Congresso, na
década de 1990.

“Os frutos do Congresso
transformarão para

melhor os rumos dos
sindicatos do País”

Robson Apolinário,
presidente do Sintraport

“O Congresso terá um
debate rico e essa

reflexão fortalecerá a
categoria urbanitária”

Rene Vicente dos Santos,
presidente do Sintaema

“O Sintius dá exemplo
ao discutir nesse evento

o panorama das
próximas eleições

estadual e nacional”

Carlos Reis, presidente
do Sind. dos Eletricitários

de São Paulo

“Peço ao Sintius que
encaminhe todas as
decisões tiradas no
Congresso para que

sirvam de reflexão para
os cerca de 700

sindicatos filiados a
UGT em todo o País”

Canindé Pegado,
secretário geral da UGT

“O Sintius é um sindicato
bem profissional”

Antonio B. Mendes Neto,
engenheiro da Sabesp,

que representou a
superintendência da

UN-BS no evento

“Acredito que esse
Congresso possa

impulsionar a união
dos urbanitários de São
Paulo e todo o Brasil”

Nivaldo Santana, vice-
presidente da CTB

O Congresso reuniu representantes nacionais do movimento sindical, demonstrando o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Sintius

“Falar da ousadia do
Sintius é pouco. O Sintius

faz um sindicalismo
ousado, de vanguarda”

Eduardo Annunciato,
presidente da Fenatema

Marcado pela intensa participação dos delegados, o Congresso definiu mudanças no estatuto do Sintius

Fernando Luiz Dias Rodrigues

Sandro Thadeu
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Aposentados e pensionistas
Outubro de 2009 Jornal Urbanitário

Durante o 7º Congresso
dos Urbanitários, os dele-
gados aprovaram mudanças
no estatuto do Sindicato.
Uma das principais alterações
foi a criação da Secretaria de
Assuntos de Aposentados e
Pensionistas.

Dessa forma, o depar-
tamento dessa área no setor
foi extinto. O responsável por

essa pasta será Carlos Sílvio,
o Sivoca, que também passará
a fazer parte da Diretoria
Executiva do Sintius.

A proposta de alteração
do estatuto partiu da própria
diretoria do Sindicato, porque
existe o entendimento que os
problemas enfretados pelos
aposentados e pelos pensio-
nistas devem ser debatidos de

uma maneira mais aprofun-
dada pela entidade.

Mais uma vez inovando, o
Sintius pretende valorizar a luta
dos aposentados que estão
cansados da desconsideração,
desvalorização e, principal-
mente, das promessas de uma
melhor reposição dos bene-
fícios, após mais de 30 anos de
empenho no trabalho.

Editorial

Viana presta homenagem a amigos

Aprovada transformação de
departamento em secretaria

Exemplo

Sintius promoverá projetos sociais
Cidadania

Com objetivo de participar
das discussões importantes
ligadas a educação, cultura,
cidadania e meio ambiente, os
delegados do Congresso apro-
varam a inclusão, no estatuto
do Sindicato, do apoio e estí-
mulo de iniciativas locais
nessas áreas.

Dessa forma, o Sintius
poderá promover ações so-

ciais, de qualificação profis-
sional e formação direta-
mente ou por meio de con-
vênios firmados com enti-
dades públicas ou privadas.

A partir de agora, o nosso
Sindicato poderá realizar
convênios e contratos, tendo
em vista a realização de
projetos, estudos, pesquisas,
cursos e seminários.

Também está previsto no
estatuto a promoção de inicia-
tivas que visem a preservação,
recuperação e proteção dos
recursos hídricos de qualquer
natureza. Outra novidade é a
execução do serviço de radio-
difusão comunitária para dar
chance à difusão de ideias,
elmentos de cultura, tradições e
hábitos sociais da comunidade.

O companheiro José Viana
Sobrinho prestou homenagem
aos amigos, durante o Con-
gresso. Ele completou 35 anos
de dedicação à Sabesp, em 3 de
setembro. Emocionado, Viana
explicou que passou por vários
momentos difíceis na empresa
e que amigos foram funda-
mentais nessa caminhada. Por
isso, entregou medalhas aos
amigos. Conhecido pela leal-
dade e intensa participação nas
atividades sindicais, Viana é um
exemplo para todos associados..

7º Congresso dá o
norte aos urbanitários

Viana entregou medalha aos amigos, durante o Congresso

O 7º Congresso dos
Urbanitár ios registrou
mais um capítulo mar-
cante na história de nosso
sindicato. A participação
de representantes de fe-
derações, centrais sin-
dicais e até mesmo da
Sabesp confirmam o pres-
tígio da nossa categoria
não só no Estado, mas em
todo o País.

O evento cumpriu seu
papel  ao comprovar a
união, a seriedade e o
comprometimento dos
trabalhadores da nossa
base em discutir os rumos
do nosso Sindicato para os
próximos anos, bem como
analisar a atual conjuntura.

Em relação à questão
internacional, a ideia do
capital ismo, no qual o
mercado se autorregula,
caiu por terra. Com a crise
econômica, iniciada no
último trimestre do ano
passado, as empresas e os
bancos t iveram de ser
socorridos pelo Estado.

Após uma onda de
demissões no final do ano
passado, os postos de tra-
balho no Brasil voltaram
a crescer. Se não o pri-
meiro, o País foi um dos
que superaram mais rapi-
damente esse momento
difícil no mundo.

Outro assunto que já
provoca polêmicas é a
indicação de candidatos
na eleição do próximo
ano. O mais importante é
análise dos projetos ao
Estado e ao País para os

próximos quatro anos.
Algumas questões que

precisam ser respondidas e
devem servir para decidir os
rumos de São Paulo e do
Brasil são: Queremos a
volta da privat ização?
Perder o pré-sal para os
estrangeiros é bom para
quem? Quais os ganhos de
ampliar a terceirização?

O movimento sindi-
cal precisa demonstrar
união de forças, caso con-
trário será esmagado pelas
forças do Capital.  Nos
últimos anos, é comum a
fusão de empresas. No
entanto, os trabalhadores
fazem o caminho inverso,
enfraquecendo a luta.

Neste momento de-
licado, é imprescindível que
os trabalhadores deixem o
conservadorismo de lado,
bem como a vaidade, para
articularmos ações pla-
nejadas conjuntas e pen-
sar em estratégias inte-
gradas para lutar contra as
dificuldades que aí estão.

São esses passos im-
portantes que se con-
solidaram na realização
deste 7º Congresso dos
Urbanitários. Um exemplo
de atuação e inteligência
para superar as dificuldades,
que servirá de exemplo
para as demais entidades
de todo o nosso país.

Marquito Duarte,
presidente do Sintius e co-
ordenador regional da central
sindical UGT (União Geral
dos Trabalhadores)

Sandro Thadeu

Desconto em medicamentos
Associados do Sintius podem comprar
medicamentos na Onfarma com desconto
de 25% a 70%. A empresa fica na Av.
Conselheiro Nébias, 238, em Santos.
Pedidos podem ser feitos pelos telefones
(13) 3321-4200 ou (13) 3327-0000.

Na Baixada Santista, a taxa de entrega não
é cobrada nas compras acima de R$ 20,00.
Para o Vale do Ribeira, a entrega é feita via
Sedex em até 48 horas.
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Sabesp CPFL
Verba do Programa
de Requalificação
deste ano acabou

Sete novas inscrições foram
inseridas na lista de espera do
Programa de Requalificação
Profissional da CPFL, na reu-
nião de setembro. O motivo
disso é que o orçamento de 2009
foi totalmente utilizado com os
companheiros inseridos na ini-
ciativa até o mês passado.

No último encontro, foram
discutidas as chances existentes
àquele que está no programa e
muda de empresa dentro do
grupo, pois os orçamentos são
individuais por empresas.

Este mês, estaremos ali-
nhando estes procedimentos e
divulgando-os para que o com-
panheiro saiba com clareza o que
acontece quando faz tal opção
por vontade própria ou por
solicitação da empresa.

As inscrições seguem aber-
tas do dia 1º a 10 de cada mês,
mas as novas inscrições devem
ser realizadas até dezembro. Se
aprovadas, comporão uma lista
de espera para que, conforme o
orçamento de 2010, sejam
inseridas no programa já em
janeiro, quando teremos o
término de cursos e o reajuste
anual do próprio orçamento.

Esclarecimento
Ao contrário do que foi divul-
gado no Guia Exame/Você S/A
– As 150 empresas para você
trabalhar, a chefia da CPFL não
indica os funcionários, com base
na avaliação de desempenho,
para fazer parte do Programa de
Requalificação Profissional.

Qualquer trabalhador pode
fazer a sua inscrição na inicia-
tiva. A aprovação é definida por
um conselho composto de
representantes do Sindicato e da
empresa. A gerência não tem
poder algum sobre essa decisão.

Finalidade
Criado em parceria com os
sindicatos, o programa tem por
finalidade atualizar e aperfeiçoar
profissionalmente os trabalha-
dores, de forma a proporcionar
melhor desempenho nas fun-
ções que exercem na empresa.
A existência dessa iniciativa está
vinculada ao ACT. A iniciativa
é subsidiada por 1% da folha de
pagamento do salário base.

Foi assinado no último dia
16 o termo aditivo ao
ACT2008/2009 referente à
PLR 2009. A assinatura garantiu
aos trabalhadores de nossa base
o direito ao recebimento do
adiantamento no último dia 30.

ACT 2009/2011
Ficou garantido na Cláusula 42ª
o compromisso da realização de
Reuniões de Acompanhamento,
que não aconteceram até o
momento. Existem itens impor-

tantes para serem discutidos e o
Sintius não abrirá mão de
comparecer a estes encontros.

Segurança
O Sindicato tem comparecido
nas Plenárias da CIPA realizadas
na Sede em Cubatão.  Temos
acompanhado o empenho dos
trabalhadores na execução das
novas tarefas. Destacamos e
cobramos a necessidade de
atualizar e capacitar os fun-
cionários, e principalmente,

atender as NR´s (normas re-
gulamentadoras) pertinentes. A
execução de trabalhos no SEP
(Sistema Elétrico de Potência)
vem sendo encarado pela ISA-
CTEEP com mais prioridade do
que o atendimento as normas
de segurança nas antigas e
novas instalações.

Reestruturação
A empresa está sentindo na
própria pele o efeito da falta de
pessoal dentro de nosso quadro.

Tenta realizar antigos e novos
trabalhos sugando a energia que
ainda resta nos trabalhadores.
Conta com a sorte de ainda
existirem profissionais experi-
entes em suas dependências para
sobre humanamente atender as
necessidades. De repente, surge
o iluminado que acredita ter em
suas mãos a solução dos pro-
blemas – A reestruturação.

O Sintius dá uma dica:
consultem, ouçam e apliquem o
que ouvirem dos trabalhadores.

ISACTEEP
PLR 09: Termo aditivo ao ACT 08/09 assinado

O STF (Supremo Tribunal
Federal) manteve liminar que
impede a demissão dos funcio-
nários admitidos sem concurso
público, após a promulgação da
Constituição de 1988.

Em julgamento realizado
no último dia 23, o STF, por
maioria de votos, não reconhe-
ceu do agravo regimental (re-
curso) interposto pelo MPT
(Ministério Público do Trabalho).

Neste recurso, o MPT
pretendia derrubar a decisão do

Ministro Relator, Eros Grau,
que concedeu liminar sus-
pendendo as demissões até que
seja julgado o mérito da ação.

No mérito, discute-se a
competência para propor a ação
é do MPT ou do MPE (Minis-
tério Público do Estado).

Portanto, as demissões
continuam suspensas até que o
STF decida se a competência
para o julgamento é da Justiça
Trabalhista ou da Justiça Co-
mum (Estadual).

Pós -88: STF mantém
liminar que impede demissão

Todos os associados que se
desligaram da Sabesp há menos
dois anos e que não receberam
a multa relativa aos 40% do
FGTS poderão propor ação
judicial objetivando tal rece-
bimento. A análise dessa pos-

sibilidade será feita caso a caso,
razão pela qual informamos que
os interessados deverão agendar
atendimento em nosso De-
partamento Jurídico, com o
advogado Luiz Sergio Trindade
pelo telefone 3226-3200.

O lucro líquido da Sabesp
neste 1º semestre chegou a R$
720,9 milhões, o que repre-
senta 60% da meta prevista
deste ano. Os números foram

divulgados no evento Acompa-
nhamento de Metas da RS 2009,
realizado no último dia 11, no
Terminal Marítimo de Passagei-
ros Giusfredo Santini – Concais.

Lucro líquido chega a R$ 720,9 mi

No dia 24, os funcionários do Central participaram de protesto

Ação judicial sobre não
pagamento de multa do FGTS

Sintius denuncia atual situação da
Sabesprev ao Ministério da Previdência

Representantes do Fórum
das Entidades, entre eles o
presidente do Sintius, Marquito
Duarte, protocolaram carta
junto ao secretário nacional de
Previdência Complementar do
Ministério da Previdência,
Ricardo Pena, elecando as
preocupações dos trabalhadores
em relação ao futuro da Sa-
besprev. A reunião ocorreu em
Brasília, no dia 6 de outubro.

O documento também
denuncia que a proposta en-
viada para saldar o déficit
atuarial do plano previdenciário
(cerca de R$ 500 milhões), no
último dia 25, não foi debatida
com os trabalhadores. Também
protocolamos junto à Se-
cretaria Nacional de Pre-
vidência Complementar pe-
dido de vistas a esse processo.

Sandro Thadeu

Histórico
Nos dias 28 de setembro e 05
de outubro, o Fórum das Enti-
dades participou de reunião
com o presidente da estatal,
Gesner Oliveira. O encontro
também teve a presença de três
deputados estaduais: Davi Zaia
(PPS), Samuel Moreira (PSDB)
e Rodolfo Costa e Silva (PSDB).

Os sindicatos deixaram
claro as principais preocupações
da categoria em relação à Sabes-
prev: maior aporte dos recursos
para o incentivo de migração ao
plano CD; manutenção do
caráter do benefício vitalício;
inclusão do mecanismo que
garanta a cobertura ao risco de
invalidez; e possibilidade do

participante contribuir com uma
porcentagem maior ao plano.

Gesner se comprometeu a
levar as reivindicações do
Fórum das Entidades no Con-
selho de Administração da
Sabesp. As negociações sobre o
déficit ainda não terminaram.
Por isso, os trabalhadores devem
mostrar união desde já. Em
breve, vamos convocar a cate-
goria para dar mais esclare-
cimentos sobre o assunto.

Protesto
Na manhã do último dia 24,
o Sintius promoveu manifes-
tação na porta do Escritório
Central, em Santos. O ato durou
cerca de duas horas e a entrada
dos cerca de 250 trabalhadores
da unidade foi liberada apenas
às 9h30.
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“Nenhum de nós é mais
importante do que todos nós juntos”

Inscrição Sorteio    Temporada
De 13 a 16/10 17/10     Natal - de 19 a 26/12

    Ano Novo - de 26/12 a 02/01
De 03 a 06/11 07/11     De 03 a 09/01 – de 10 a 17/01

    De 17 a 24/01 – De 24 a 31/01
De 23 a 27/11 28/11     De 12 a 18/02

Reserva para temporada na Colônia de Férias
O Sintius está com inscrições

abertas aos interessados em viajar
para a Colônia de Férias João
Cleófas, em Caraguatatuba,
durante a temporada de Verão.

As solicitações devem ser
feitas na sede do Sintius (R. São
Paulo, 24/26, Vila Belmiro, em
Santos) ou pelo 3226-3200, das
8 às 12h e das 14 às 18h.

Para mais informações
sobre a viagem ao Litoral
Norte, consulte a secretaria
do nosso sindicato, em ho-
rário comercial.

Desconto para inscrição no vestibular do Unimonte
Associados do Sintius e

dependentes que se interessam
em cursar alguma faculdade do
Centro Universitário Monte
Serrat (Unimonte) pagam so-

mente R$ 10,00 de taxa de
inscrição do vestibular. Porém,
a pessoa precisa informar o
seguinte código: “EMPR10”. A
instituição de Ensino Superior

oferece cursos com men-
salidades a partir de R$
361,00. Mais informações
sobre o processo seletivo pelo
telefone 3228-2100.

Relação dos novos sócios - Setembro/2009
Demétrio Thomaz de Aquino Filho
Ativa/ CPFL

Erisvaldo dos Santos
Ativa/ Cooperativa de Itariri

Pedro José de S. Pereira
Ativa/ Start

Raimunda Alves de Lima Faia
Pensionista/ Sabesp

Renan Maranduba dos Santos
Ativa/ Start

Simone dos Santos
Ativa/ Start

Valdionor José Fernandes
Aposentado/ Sabesp

Wesley Gomes Domingos
Ativa/ Start

Windson Gomes Domingos
Ativa/ Start

Sintius fecha parceria
para consulta imobiliária

A Real Consultoria Imo-
biliária e o Sintius firmaram uma
parceria, no fim de setembro.
O objetivo é oferecer um
trabalho de consultoria imobi-
liária aos associados interes-
sados em adquirir empreendi-
mentos comercializados pela

Real. Analistas esclarecerão as
condições e pormenores que
envolvem a transação imobiliária,
analisando-se o custo x bene-
fício do empreendimento. Mais
informações com Andréa Mes-
quita pelos telefones 3022-5854
ou 9775-6161.

O título da matéria resume
o espírito que norteou os três
dias de trabalhos durante o 7º
Congresso dos Urbanitários, que
teve como objetivo aprofundar
a disucssão das questões fun-
damentais à categoria, apri-
morando as estratégias de cons-
cientização, mobilização e
organização, definindo plano de
ação, estrutura interna da en-
tidade representativa. No total,
80 trabalhadores fizeram uma

análise da conjuntura no
âmbito nacional e interna-
cional, bem como o balanço das
atividades desenvolvidas pela
diretoria do nosso sindicato até
a data de sua realização.

No sábado, dia 3, os
delegados foram divididos em
quatro grupos para analisar os
textos. Em alguns momentos,
os debates sobre a inclusão ou
não de destaques aos do-
cumentos foram intensos, mas

isso ocorreu para o bem dos
urbanitários.

A coordenação dos traba-
lhos na plenária final refletem
a pluralidade de nossa catego-
ria, pois a mesa era composta
por trabalhadores e traba-
lhadoras dos setores de con-
trole ambiental, energia e
saneamento. Este fato deu um

caráter amplo e represen-
tativo à direção dos trabalhos
durante o Congresso.

Confraternização
Ao final dos trabalhos, no
domingo,  dia 4, os delegados
participaram de uma grande
confraternização, com muita
música e futebol.

Rafaela Biagioni

Fotos: Sandro Thadeu

Delegados foram dividos em quatro grupos para discutir  de forma aprofundada os textos do Congresso A coordenação dos trabalhos refletiu a pluralidade da categoria


