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Pode ser aberto pela E.C.T.

Sintius esteve na Sabesp e ouviu os trabalhadores do Saboó

MR Costa

Ministério Público Estadual investiga suposta
improbidade administrativa de ex-presidente do Sintius

O nosso Sindicato foi 
comunicado, recentemente, 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo sobre 
a investigação de supostas 
irregularidades na liberação 
de Marcos Sérgio Duarte, 
que comandou o Sintius de 
2001 a 2015.

Esse inquérito civil foi 
motivado por uma denúncia 
de que, após perder as elei-

ex-presidente no ambiente 
de trabalho da empresa.

Sabesprev
Marcos Sérgio Duarte, 

além de ex-presidente do 
Sintius, também comandou 
o Conselho Fiscal da Sabes-
prev de 2007 a 2010. Nesse 
período, a entidade já vinha 
enfrentando uma enorme 
dificuldade financeira.

ções sindicais, Marquito não 
voltou a trabalhar na Sabesp, 
continuou a ser pago pela 
empresa e estava licenciado 
pelo Sindicato dos Enge-
nheiros, mesmo não sendo 
engenheiro.

A nossa Diretoria mani-
festou-se ao Ministério Pú-
blico com o intuito de afastar 
do nosso Sindicato qualquer 
envolvimento nestes fatos, 

informando que o mandato 
do ex-presidente encerrou 
no dia 30 de novembro do 
ano passado e depois dessa 
data não estava mais licen-
ciado pelo Sintius.

A investigação conti-
nua e poderá envolver, in-
clusive, cargos de liderança 
da Sabesp na região, com o 
objetivo de obter esclareci-
mentos sobre a ausência do 

Sabesp terá de responder 
qual a situação de Marquito

Arquivo

Dia
17
18
21
22
23

28
29
29

Hora
7h30
7h30
7h30
7h30
7h30

7h30
7h30

14 horas

Local
EA Santos

Agência Ana Costa
São Vicente
Praia Grande

Cubatão

Registro
Cubatão
Santos

Veja o calendário com a 
programação de Visitas
nos locais de trabalho

CPFL PIRATININGA

CETESB

Trabalhadores do Vale do Ribeira apresentaram reivindicações

Toninho Mendes

A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários (Sintius) dará 
continuidade neste mês de no-
vembro às reuniões setoriais 
iniciadas no mês passado. Du-
rante o mês de outubro, os re-
presentantes dos trabalhado-
res percorreram as unidades 
da Sabesp na Baixada Santista 
e no Vale do Ribeira. 

Além disso, a Diretoria 
esteve em contato com os 
companheiros que atuam 
na Cembra-Gerconsult e na 
Cteep. Nessas ocasiões, hou-
ve a oportunidade de a ca-
tegoria se manifestar sobre 
alguns problemas.

Agora, a ideia é coletar 
essas informações para cobrar 
providências das empresas, 
evitando assim que a discussão 
de temas pertinentes aconteça 
apenas nas rodadas de nego-
ciações do próximo Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

Essa chance de de man-
ter um contato próximo com 
a categoria é importante para 
repassar algumas informações 
sobre a conjuntura nacional e 

as dificuldades enfrentadas 
pelo setor de saneamento, 
energia e meio ambiente. Um 
dos desafios é conter a nova 
onda de privatizações nesses 
setores, conforme anunciado 

pelo Governo Federal.

Calendário previsto
Neste mês de novembro, a 

Diretoria realizará as reuniões 
setoriais com os companheiros 

da Cetesb e da CPFL Piratinin-
ga. A empresa de energia deve-
rá pagar nos próximos dias os 

ASSEMBLEIAS
START

Para aprovação ou não
da proposta da empresa

Dia 28/11, às 7h30, em Praia
Grande, e às 8 horas, em São Vicente

valores retroativos do Divisor 
200 (de 1º de junho de 2009 a 
31 de agosto de 2012). 
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Finanças

Veja o balanço patrimonial do Sintius

Assembleia de 
previsão

orçamentária 
será no dia 30
A Diretoria do Sintius 

promoverá no dia 30 de 
novembro, às 18 horas, a 
assembleia referente à apre-
sentação da previsão orça-
mentária da instituição para 
o próximo ano. 

Na ocasião, a Secretaria 
de Finanças apresentará as 
receitas e despesas da enti-
dade para 2017.

Com o objetivo de dar 
maior transparência às re-
ceitas e às despesas do Sin-
dicato dos Urbanitários, a 
Diretoria publica no Jornal 
Urbanitário deste mês o ba-
lanço patrimonial da insti-
tuição referente ao primeiro 
semestre deste ano.

Ao agir dessa forma, a 
Diretoria cumpre um com-
promisso de campanha, que 
é de tornar mais transparen-
te as ações promovidas pelo 
Sindicato. 

Afinal, nossa meta é es-
tar à disposição para lutar re-
almente pelos interesses dos 
trabalhadores da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.

Mais do que isso: essa 
medida representa um com-
promisso previsto no estatu-
to da entidade, assim como 
uma forma de mostrar o zelo 
da atual Diretoria pelo patri-
mônio dos trabalhadores. 

O balanço patrimonial 
do Sintius já teve o aval do 
Conselho Fiscal. 
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Ilustração: Thabata Guerreiro

Cedri
Pauta de reivindicações aprovada

Os trabalhadores da Coo-
perativa de Eletrificação e Dis-
tribuição da Região de Itariri 
(Cedri) aprovaram a pauta de 
reinvindicações, durante as-
sembleia realizada na manhã 
do dia 31 de outubro. 

Um aspecto positivo da 
proposta de novo Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) é a 
criação de uma Comissão In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA), o que  representará 
um grande avanço do ponto 
de vista de saúde e segurança 
dos trabalhadores.

David Costa

A assembleia foi promovida pelo Sintius em 31 de outubro

Sabesp

Sintius aciona 
GRTE contra 

mudança
de horários

Mensagem da presidência

O Departamento Jurídi-
co do Sintius protocolou um 
pedido de mesa-redonda na 
Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego de Santos 
(GRTE-Santos), no dia 31 
de outubro, por conta da 
iniciativa da Sabesp querer 
mudar a escala de trabalho 
dos funcionários da Baixada 
Santista que ingressaram na 
empresa a partir de 2009. 

A companhia determi-
nou que esses trabalhadores 
terão de cumprir a jornada se-
manal de 40 horas de trabalho 
de terça a sábado e não mais 
de segunda a sexta-feira. 

O Sindicato é contrário 
à essa mudança de forma tão 
imediata e brusca, porque 
todos já estão habituados há 
muito tempo com a escala 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h30 e das 13 às 17 
horas. 

Na avaliação da Direto-
ria, qualquer mudança nos 

horários de trabalho deve ser 
feita em comum acordo com 
o Sintius e com a categoria. 
Estamos conversando com 
a superintendência para re-
verter essa decisão, que, até 
o momento, só foi aplicada 
na Baixada Santista.

Por esse motivo, a orien-
tação é que os trabalhadores 
não aceitem esse tipo de de-
terminação, nem assinem 
qualquer documento da em-
presa concordando com a 
mudança de horário.

A Diretoria do Sintius 
defende que possíveis mu-
danças por conta de orienta-
ções do Ministério Público 
e de famigerados Termos 
de Ajustamento de Condu-
ta (TACs) sejam discutidas 
previamente com os traba-
lhadores, que, normalmen-
te, são deixados de lado e 
precisam de um certo tempo 
para poder se adequar às al-
terações, se necessário.

Nas últimas semanas, 
a Diretoria do Sintius teve a 
chance de participar de even-
tos de caráter nacional de di-
versas categorias ao lado de 
companheiros das áreas de 
saneamento, energia e meio 
ambiente. Nesses ambientes, é 
uma unanimidade a preocu-
pação com os rumos do País  
tanto do ponto de vista social, 
como dos trabalhadores.

Durante as reuniões seto-
riais realizadas no último mês, 
eu venho dizendo que o impe-
achment da ex-presidente Dil-
ma Rousseff (PT) não foi um 
golpe contra ela. Na verdade, 
foi um verdadeiro golpe contra 
a maioria dos brasileiros, que é 
obrigado a se “virar nos 30”, 
como acontece em um progra-
ma de TV, para não deixar a 
peteca cair.

Ao longo dos últimos 
anos, houve avanços significa-
tivos do ponto de vista social 
e econômico, o que permitiu 
uma série de melhorias nas 
áreas educacional, habitacio-
nal e de saúde. Certamente, há 
muito a ser feito, mas houve o 
início de uma ação importante 
para reduzir a desigualdade so-
cial no País, o que nunca ocor-
reu ao longo de nossa história.

Um país a caminho da 
pinguela do retrocesso

Agora, o cenário é dife-
rente. Reforma da Previdência, 
Reforma Trabalhista e limi-
tação de gastos públicos são 
algumas das medidas apresen-
tadas e já citadas no plano do 
PMDB chamado “Ponte para o 
Futuro”. Esse pacote trará pre-
juízos à maioria dos brasileiros.

O Congresso Nacional, 
que poderia fazer um con-
traponto, só corrobora as de-
cisões do governo atual, que 
acaba cooptando aliados por 
meio de encontros e “jantares 
dos 300”. O pior é que a ofen-
siva também parte de outras 
frentes, como o Judiciário. 

No mês passado, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
aprovou que o servidor públi-
co não pode fazer greve. Para 
o início deste mês, a Corte 
pautou a ação que definirá se 
é permitida, ou não, a tercei-
rização nas atividades-fins das 
empresas. Se essa medida pas-
sar no STF, será o fim da CLT.

Por esse motivo, os sin-
dicatos e centrais precisam se 
unir para alertar a população 
e os trabalhadores contra essa 
pinguela para o retrocesso pela 
qual o povo brasileiro vai pas-
sar, caso esse cenário que se 
avizinha se torne real.

Valores da cesta básica e 
PCS estão em discussão
A Diretoria do Sintius es-

teve reunida no dia 8 de no-
vembro com representantes 
da Sabesp, em São Paulo, para 
buscar um reajuste do valor 
da cesta básica e do Plano de 
Cargos e Salários (PCS). 

Essa medida já estava 
prevista no Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) firmado 
no início de junho deste ano.

Nesta sexta-feira, dia 11 
de novembro, às 7h30, a Di-
retoria fará reuniões setoriais 
explicativas para atualizar a 
categoria sobre o andamento 
das negociações com a em-

presa sobre os temas citados 
em sete locais diferentes: Pe-
ruíbe, Registro, Divisional 
Santos, Guarujá, São Vicente, 
Saboó e Praia Grande.

Outro ponto de destaque 
da pauta é a obrigatoriedade 
de a Cedri pagar aos funcio-

nários a Participação sobre 
Lucros e Resultados (PLR) a 
partir do próximo ano.

ASSEMBLEIA
SABESP

Para avaliação e 
deliberação de 

greve a partir de 
1º de dezembro

Dia 24/11, às 18h, na 
sede do Sintius e na 
subsede de Registro

Ilustração: Thabata Guerreiro
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Vale do Ribeira

Destaque do mês

Thabata está trabalhando no Sintius desde março deste ano
Aos 23 anos, Thabata 

Guerreiro foi contratada pelo 
Sintius, em março de 2016, 
para reforçar a Secretaria de 
Comunicação. Estudante do 
último semestre do curso de 
Produção Multimídia da Uni-
versidade Santa Cecília (Uni-
santa), Thabata é a responsável 
pelo gerenciamento das redes 

sociais e do site do Sintius, 
além de produzir banners e 
cartazes para eventos promo-
vidos pelo Sindicato. 

“Essa experiência tem sido 
importante para aperfeiçoar 
meus conhecimentos e para 
levar a mensagem do Sintius 
de uma forma diferente para a 
categoria”, destacou.

Sandro Thadeu

Aposentados e pensionistas

A grande festa dos aniversariantes do mês de outubro foi celebrada no último dia 31

Festa dos aniversariantes de
novembro será realizada no dia 30

A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários promove a 
festa dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de 
novembro no próximo dia 30, 
na sede do Sintius. A festa será 
realizada em uma quarta-feira. 

Não esqueça de trazer 
toda a família para participar 

dessa confraternização. A festa 
dos aniversariantes de outu-
bro ocorreu no último dia 31 e 
contou com a presença do Co-
ral Avós dos Urbanitários. 

Demonstração grátis
A fisioterapeuta Susan 

Kinequita fez a demonstração 

de alguns produtos cosméticos 
da Mary Kay e um sorteio de 
brindes, além de dar algumas 
dicas sobre a importância da 
prevenção do câncer de mama. 

Ela estará no Sinitus toda 
segunda-feira, das 11 às 14h, 
fazendo demonstrações de 
produtos da Mary Kay.

Fotos: MR Costa

A inauguração da nova subsede foi marcada por uma grande festa e pela homenagem ao diretor Jair Álvaro da Silva,
devido aos 17 anos de atuação no Vale do Ribeira. O evento contou com a presença do prefeito de Registro, Gilson Fantin

Com uma grande festa, 
a nova subsede do Sintius no 
Vale do Ribeira, em Registro, 
foi entregue no dia 28 de ou-
tubro. O imóvel localizado 
na Rua Pariquera Açu, 174, 
na Vila Tupy, é mais amplo 
do que o anterior, o que per-
mite a realização de assem-
bleias, o que não ocorria 
antes, e de festas de pequeno 
porte. A nova subsede conta 
ainda com um consoltório 
odontológico moderno. 

Novos sócios - Outubro/2016
Fabiano Viana - Ativa/Sabesp

José de Arimatéia Cavalcante - Aposentado/Sabesp

Falecimentos
Roque Marques de Santana - Sabesp

Falecido em 15/10/2016
Maria de Lourdes Hortas Augusto - Sabesp

Falecida em 19/09/2016

Em razão do feriado da Proclamação
da República, a sede e a subsede do 

Sintius estarão fechadas nos dias
14 e 15 de novembro. O atendimento 

aos associados vai ser retomado
na próxima quarta-feira, dia 16

Valores para colônia de férias
para janeiro/2017 - período de 5 dias

O período de inscrições vai de 21 a 30/11. Veja os períodos que estão à disposição: 
Entrada no dia 04/01 (para almoço). Saída no dia 09/01 (após café)
Entrada no dia 11/01 (para almoço). Saída no dia 16/01 (após café)
Entrada no dia 18/01 (para almoço). Saída no dia 23/01 (após café)
Entrada no dia 25/01 (para almoço). Saída no dia 30/01 (após café)

Idade   Valor (pacote) - Sócio      Valor (pacote)- Convidado
Adulto       R$ 600,00      R$ 720,00
De 6 a 11 anos       R$ 300,00      R$ 360,00
Atenção! Os pagamentos das diárias somente são feitos em dinheiro,
cartão de débito ou cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!


