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Pode ser aberto pela E.C.T.

8º Congresso dos Urbanitários
planeja os rumos da categoria

O evento realizado na Colônia de Férias Ministro João Cleófas, em Caraguatatuba, contou com muito empenho, interesse e interação entre os integrantes da categoria

Fotos: Myriam Veiga

Ao lado de convidados, o presidente do Sintius, Marquito Duarte (de pé), abriu os trabalhos

Refletir, debater e propor
medidas são ações importan-
tes para planejar o futuro e
alcançar novas conquistas.
Tais diretrizes nortearam o 8º
Congresso dos Urbanitários,
que foi realizado na Colônia
de Férias Ministro João Cleó-
fas, em Caraguatatuba, nos
dias 3, 4 e 5 deste mês.

Os integrantes da Direto-
ria e demais congressitas deram
uma importante contribuição
para  o plano de ação dos pró-
ximos anos, com o objetivo de
fortalecer a luta sindical.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, enalteceu os
três dias de intensos debates e tra-
balhos. “Sem dúvida, foi um
exercício de democracia com um
único objetivo de avançarmos na

organização e fortalecimento do
trabalhador  urbanitário”.

Durante o evento, foi des-
tacada a grande quantidade de
atividades promovidas pela Di-
retoria nos últimos quatro anos.
Também foi feita uma análise
de conjuntura do cenário eco-
nômico, político e de outros
temas pertinentes à categoria.

Além disso, o Congresso
foi prestigiado por lideranças de
outras entidades de trabalhado-
res, como Renê Vicente (Sin-
taema), Carlos Alberto dos
Reis (Sindicato dos Eletri-
citários de São Paulo), Marcos
Gimenes (1º secretário-adjun-
to de Publicidade e Marketing
Institucional da UGT) e José
Reginaldo Inácio (secretário de
Educação da CNTI).
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Congresso é marcado
por debates democráticos

Memória sindical

Em fevereiro de 2003, o
Sintius iniciava uma série de
debates sobre importantes re-
formas institucionais, como
mudanças na CLT e Previ-
dência. O tema do primeiro

Murilo Malle Dantas - Ativa/Sabesp
Sérgio Roberto Couto - Ativa/Sabesp

Antonio dos Santos - Aposentado/Sabesp
Roque Francisco da Hora - Aposentado/Sabesp
Damião Gomes das Neves - Aposentado/Sabesp

João Coutinho da Silva Filho - Aposentado/Sabesp
Ana Marcelina Miguel - Pensionista/Sabesp

Gerson Cardoso Silva - Ativa/Sabesp

O caráter extremamente
democrático, de respeito às
opiniões divergentes e a am-
pla participação da categoria
nos debates dos quatro gru-
pos de trabalho sobre os
rumos da nossa categoria para
o futuro marcaram os três dias
do 8º Congresso dos Ur-
banitários.

O cenário é reflexo do
trabalho que vem sendo re-
alizado pela Diretoria desde
2001, quando o grupo li-
derado pelo presidente Mar-
quito Duarte chegou ao co-
mando do Sintius.

Desde então, a Diretoria
vem estimulando a parti-
cipando e a interação com a
categoria para fortalecer a
nossa luta em prol dos ur-
banitários da nossa base.

Homenagem aos constituintes

Organização sindical

encontro foi a estrutura sin-
dical. Na ocasião, foi desta-
cada a importância de se re-
conhecer as centrais sindicais
e houve um grande debate
sobre o plualismo sindical.

Fotos: Myriam Veiga

Os constituintes Koyu Iha e Del Bosco Amaral fizeram questão de participar do evento. O prefeito de
Caraguatuba, Antônio Carlos da Silva, recebeu homenagem em nome da família de Mario Covas

O último dia do 8º Congres-
so dos Urbanitários coincidiu
com uma data marcante: os 25
anos da promulgação da Cons-
tiuição Federal. Como forma de
enaltecer essa data histórica e

lembrar a importância das mo-
bilizações populares e das enti-
dades para a construção de um
Brasil melhor e mais justo, o
Sintius fez uma homenagem es-
pecial aos políticos da Baixada

Santista que estiveram no Con-
gresso Nacional naquele perío-
do: os deputados federais Koyu
Iha, Gastone Righi, Del Bosco
Amaral e o senador Mario Co-
vas (em memória).

Categoria define mudanças
importantes no Estatuto

Os grupos de trabalhos elaboraram propostas interessantes

Durante a plenária final, os
congressitas deliberaram sobre
mudanças importantes no Esta-
tuto do Sindicato. Uma delas foi
a inclusão de atribuição para a
Diretoria Plena aprovar os pedi-
dos de licença para os diretores.

A partir de agora, toda licen-
ça deverá ser feita com justifica-
tiva. Além disso, ficou delibera-
do que a Diretoria Plena fará a
aprovação ou não dos pedidos.

Outra alteração importante
que surgiu durante os debates na
colônia de férias foi a criação da
Secretaria de Assuntos do Tra-
balho em Turno e Similares.

Os congressistas aprova-
ram cinco moções no evento: de
agradecimento ao Sintius pela
participação em campanhas de
socorro e solidariedade a vítimas
de tragédias, de aplausos ao co-
ral Ouvindo Avós dos Ur-
banitários, de congratulações à
organização do Congresso, de
protesto pela venda da sede da
CPFL, em Santos, e de repúdio
ao projeto de lei federal 4.330/
2004, que precariza a ter-
ceirização no Brasil.

Confira a relação com-
pleta dos documentos do Con-
gresso no nosso site.
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CPFL Piratininga

Vereadores de Santos questionam
fechamento de CO e venda de sede

Falecimentos
Nelson Noschese - Aposentado/Sabesp

Falecido em 30/09/2013

Carlos Alberto Valentim - Ativa/Cetesb
Falecido em 21/09/2013

Salário regional: pesquisa sobre
custo de vida será feita em Registro

Na manhã do próximo dia
14, o Sintius participará de uma
audiência de conciliação com
representantes da Cteep na 7ª
Vara do Trabalho de Santos para
tratar da ação ajuizada pela nossa
entidade relacionada ao Divisor

Cteep

Esclarecimento sobre
ação judicial de turno

de revezamento da Sabesp
Na tentativa de evitar

a divulgação equivocada de
informações, que tem ge-
rado entendimentos e co-
mentários absurdos acerca
da ação judicial proposta
pelo Sintius sobre a questão
do Turno de Revezamento,
vimos informar e esclarecer
que a ação judicial continua
em pleno andamento.

O processo, em fase de
execução, foi encaminhado
ao perito judicial para ela-
boração de cálculos, que fez
alguns questionamentos e
que serão esclarecidos pelos
nossos advogados, dentro
do prazo estipulado. Isso faz
parte do processo legal.

Esclarecemos ainda
que em momento nenhum
a Diretoria incentivou os
interessados a aderirem ao

acordo proposto pela Sa-
besp, deixando bastante
claro que a decisão em
aderir ou não seria pessoal.

Continuamos acom-
panhando o processo com o
mesmo cuidado e empenho
desde a distribuição da ação,
sendo certo que qualquer
informação contrária é me-
ra especulação, divulgada
por pessoas com entendi-
mento equivocado ou com
interesse em desqualificar
nossa entidade e a qualidade
técnica de nossos profis-
sionais.

Ressaltamos que não
temos qualquer problema em
divulgar qualquer decisão
contrária. Perder ou ganhar
na Justiça faz parte do jogo,
porém só o faremos quando
o fato for verdadeiro.

Aos 96 anos, Nelson Nos-
chese era um dos três últimos
ex-combatentes da Revolução
de 1932 ainda vivos. Ex-tra-
balhador da Sabesp e um dos
nosssos associados mais anti-
gos, ele  foi vereador em San-
tos por nove meses, em 1948.
Além disso, concorreu à vice-
prefeitura em 1961 e ficou em
segundo lugar. Naquele tem-
po, o prefeito e o vice eram
escolhidos separadamente.
Em entrevista concedida para o Jornal Urbanitário, de julho de
2012, falou com orgulho da participação naquele movimento, que
resultou no reestabelecimento da democracia, com a eleição da
Assembleia Constituinte de 1933 e da Constituição de 1934. “Par-
ticipei da retaguarda e minha maior lembrança é o heroísmo das
pessoas. Era um ideal restaurar a Constituição no Brasil”, explicou.

A Câmara de Santos está
questionando o fechamento do
Centro de Operações (CO) da
CPFL na Baixada Santista, as-
sim como a venda do imóvel
histórico na Praça dos Andra-
das, no Centro de Santos.

No mês passado, a sede da
empresa foi leiloada por R$ 8,4
milhões. Diante disso, o verea-
dor Douglas Gonçalves (DEM)
afirmou estar em dúvida quan-
to à veracidade e à legalidade
dessa ação, pois o referido pré-

dio estaria em nome da extinta
Eletropaulo. “Poderia a CPFL
leiloar o imóvel histórico?”,
questiona o edil em requerimen-
to apresentado no último dia 12.

Ele quer saber ainda da
Prefeitura quais providências
estão sendo adotadas para
evitar a transferência comple-
ta do CO e se houve uma pré-
via comunicação dessa atitu-
de por parte da empresa so-
bre a mudança para a cidade
de Sorocaba.

O legislador santista Antô-
nio Carlos Banha Joaquim
(PMDB) também busca respos-
tas para o fechamento do CO,
já que a companhia vem reali-
zando um serviço de qualidade
à comunidade. Ele entende que
essa atitude causará uma queda
de um serviço essencial à socie-
dade e trará impactos negativos
na questão de segurança.

O Sintius também encami-
nhou ofício à CPFL cobrando
explicações sobre a venda da sede.

Divulgação

Sabesp

Combustível, alimen-
tação e moradia são os itens
a serem avaliados na Pesquisa
sobre Custo de Vida nas
cidades onde os trabalha-
dores da Sabesp ainda re-
cebem o salário regional.

Essa definição ocorreu
no último dia 25, na sede da
empresa, na capital paulista,
após acordo entre repre-
sentantes do nosso sindicato,
outras entidades de traba-
lhadores e da direção da
Sabesp que integram o grupo
que trata do fim do salário
regional.

Na ocasião, a empresa
apresentou os pesquisadores
da FIPE (Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas,

que é ligada à Universidade
São Paulo – USP) que farão o
levantamento. No Vale do
Ribeira, o município indicado
foi Registro.

Após a conclusão do
estudo, a intenção dos sin-

dicatos é acabar com a po-
lítica de recursos humanos
que gera diferenças de valores
em até 20% dos salários dos
trabalhadores entre as regiões
1 e 2, onde estão inclusas as
cidades do Vale do Ribeira.

A reunião foi realizada no último dia 25, na sede da Sabesp

Audiência de conciliação
sobre Divisor 180 e 200

180 e 200. Em novembro do
ano passado, a categoria autori-
zou a nossa entidade ingressar
na Justiça na qualidade de subs-
tituto processual para que o
divisor seja aplicado no cálculo
das horas semanais.

Start

A Convenção Coletiva de
Trabalho da Start Engenharia
será tema de uma reunião entre
o Sintius e o Sindinstalação
(entidade patronal) na segunda
semana deste mês. Os tra-
balhadores serão informados
posteriormente sobre o an-
damento deste processo.

Reunião sobre
CCT 2013
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Lazer

Diversão e alegria de sobra no
Baile da Primavera do Sintius

Myriam VeigaUm dos mais tradicionais
eventos realizado pelo nosso
sindicato aconteceu no mês
passado. O Baile da Pri-
mavera do Sintius agitou as
pessoas que compareceram
ao Centro Español, em San-
tos, no último dia 28.

A festa é um grande mo-
mento de confraternização
entre a categoria urbanitária,
que se reúne uma vez ao ano
para celebrar suas lutas em um
encontro regado à muita
música e gente bonita.

Presidente do Sintius,
Marquito Duarte recepcionou
os convidados que chegavam
ao local. Durante o evento,
ele agradeceu a presença de
todos e relembrou um mo-
mento marcante para o povo
brasileiro.

“Agradeço a todos pela
presença em mais um tra-
dicional Baile da Primavera
promovido pelo Sintius. Hoje,
além de ser um momento de
confraternização entre a ca-
tegoria urbanitária, gostaria
também de comemorar o
grande marco da política
nacional. Estamos comemo-
rando os 25 anos da nossa

Constituição, a Constituição
Cidadã, que expressa o avan-
ço social e democrático ao

povo brasileiro”, declarou o
presidente do Sintius. O agito
da noite ficou por conta de

Lobão e Banda, que animou a
festa. Como nos anos anteriores,
ele agradou o público tocando

um repertório bastante variado,
com muito pop-rock, música in-
ternacionais e nacionais.

O evento foi uma grande oportunidade para os urbanitários colocarem o papo em dia com os amigos e se divertirem com a família

A animação da festa ficou sob a responsabilidade de Lobão e Banda. Os participantes dançaram a noite toda no Centro Español

Valores por pessoa
Adulto  De 9 a 13 anos   De 5 a 8 anos

Sócio R$ 450,00  R$ 315,00      R$ 225,00
Convidado R$ 500,00  R$ 350,00      R$ 250,00
Obs:: nos valores dos pacotes já estão inclusos a ceia e as programações típicas da data

Pacotes de cinco dias
Natal: de 21/12 a 25/12 - Saída no dia 26/12, após o café
Ano-Novo: de 28/12 a 1º/01 - Saída no dia 02/01, após o café

Inscrições e fichas: de 28/10 a 08/11
Sorteio: 09/11

Passe o Natal e o Ano-Novo
na nossa Colônia de Férias

Os demais períodos serão cobrados na forma de pacotes de 5 dias
Adulto  De 9 a 13 anos   De 5 a 8 anos

Sócio R$ 350,00  R$ 245,00      R$ 175,00
Convidado R$ 400,00  R$ 280,00      R$ 200,00

O Sindicato, por meio do escritório Fabiano Advocacia, prorrogou o prazo
àqueles que queiram entrar com ação judicial plúrima (grupos) contra a Sabesp.
O objetivo é conquistar a integralidade e a complementação da aposentadoria.

Os interessados devem procurar o Departamento Jurídico até o próximo
dia 18, das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30. É necessário trazer os
seguintes documentos: procuração/declaração, cópia do RG e CPF, Carteira
Profissional de Trbalho (cópia das páginas de foto, qualificação e contrato de
trabalho), carta de concessão de aposentadoria do INSS e o último holerite.

Prorrogação de prazo para ação judicial
voltada a complementados da Sabesp

Ação judicial sobre o Plano Verão 1989
Muitos associados do Sintius que foram poupadores e deixaram de ganhar a correção

monetária correta nos depósitos de suas cadernetas de poupança quando da implantação
do Plano Verão, em 1989, poderão integressar com ação judicial para reaver essa perda.

Aqueles que possuíam cadernetas de poupança nos bancos Bamerindus, Mer-
cantil, Nossa Caixa e Banco do Brasil ainda podem cobrar essa diferença, desde que
tivessem depósitos na poupança em janeiro de 1989, com data de aniversário entre
os dias 1º a 15 de fevereiro de 1989, e que ainda não promoveram a ação judicial.

Os associados interessados em entrar com ações devem agendar um horá-
rio no Sintius pelo telefone 3226-3200.


