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Direito de resposta ao ex-presidente do Sindicato dos 
Urbanitários de Santos e Região, Marcos Sergio Duarte

Por decisão judicial 
exerço meu direito de res-
posta da matéria publicada 
pela diretoria do Sintius, 
em Nov/2016, que longe de 
querer eximir o Sindicato de 
qualquer envolvimento nos 
fatos, pretende causar dano 
moral, desgastando minha 
imagem, em uma persegui-
ção política sem preceden-
tes na história do sindicato. 

Sabesprev
Ao contrário do que 

sugere a matéria publicada, 
durante meu mandato de 
Conselheiro Fiscal, as atas 
de reuniões do Conselho e 
a realização de assembleias e 
setoriais na base para escla-
recimento do déficit, com-
provam nossa atuação com-
bativa e austera em defesa 
dos interesses da categoria. 

O MP apura denúncia anô-
nima, não se trata de Ação 
Civil. Não sou protagonis-
ta de suposta improbidade 
administrativa, deixo claro 
que embora não tenha sido 
intimado pelo MP, já me co-
loquei à disposição do Pro-
motor para quaisquer escla-
recimentos.

Minha liberação por 
parte da Sabesp para prestar 

serviços de assessoria sin-
dical ao Sindicato dos En-
genheiros, é prática comum 
entre empresa e sindicatos 
irmãos que negociam jun-
tos durante todo o ano. Meu 
mandato como Secretário 
Geral da FENATEMA e mi-
nha experiência sindical de 
30 anos, me credenciam a 
exercê-la, sem qualquer pre-
juízo.

Marcos Sergio Duarte,
Marquito, presidiu o Sintius

Arquivo

ASSEMBLEIAS
SABESP

Para analisar a proposta da empresa e definir
realização de greve por tempo indeterminado

Dia 13, às 19h, em Santos, Itanhaém e Registro

CETESB
Para definir calendário do plano de lutas
e avaliar a contraproposta da empresa

 Dia 14, às 9h, em Santos; 
às 14h30, em Cubatão; e às 17h, em Registro

A atual Diretoria do Sintius co-
lhe bons resultados pelo esforço que 
tem feito para ampliar a credibilida-
de do Sindicato perante a categoria. 
E a última estratégia adotada assegu-
rou que a condução está no caminho 
certo. As assembleias da campanha 
salarial da Sabesp, por exemplo, ini-
ciaram com antecedência, assim que 
a Diretoria se deparou com a empre-
sa evitando em assegurar o dia 1º de 
maio como a data-base da categoria.

O número de trabalhadores 
foi crescendo com as sucessivas as-
sembleias, que passaram a ocorrer 
também em Itanhaém. Com isso, as 
sugestões para solução desse proble-
ma foram somadas à disposição e à 
estratégia da Diretoria em assegu-
rar as conquistas dos trabalhadores 
da Sabesp. E deu tudo certo! Hoje, 
14 mil trabalhadores da Sabesp têm 
seus direitos do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) preservados, graças 
à atuação do Sintius, que assegurou 
as conquistas no TRT.

Porém, a realização de assem-
bleias em Itanhaém é parte da cons-
tante busca de aproximação dos 
trabalhadores ao nosso Sindicato. 

Somada à essa ação, outras também 
promovem a maior participação da 
categoria, como as setoriais em pleno 
período de campanha salarial, além 
das reuniões de acompanhamento 
do ACT abertas à categoria. 

Esta última passou a ser adotada 
a partir de uma sugestão. Então, cada 
dia de negociação tem uma reunião, 
na nossa Sede, com os trabalhadores 
para que possam acompanhar passo 
a passo e participem do processo.

A primeira reunião ocorrerá no 
dia 8 de junho e a segunda reunião 
no dia 12, às 18 horas, na Sede. A as-
sembleia será no dia 13, às 19 horas, 
em Itanhaém, Registro e Santos, si-
multaneamente.

Mais sindicalizações
A atual Diretoria entende que 

uma forma de medir a satisfação dos 
trabalhadores é o número crescente 
de sindicalizados provenientes das 
diferentes empresas. 

O mesmo acontece com os apo-
sentados e pensionistas. E isso pode 
ser constatado com as frequentes di-
vulgações que são feitas nas edições 
do Jornal Urbanitário.

Avanços
Os trabalhadores da Cedri progri-

dem ano a ano e a empresa passou a ad-
mitir uma reunião mensal do Sindicato 
no local de trabalho. Mas outro desta-

que merece os trabalhadores da Cem-
bra/Gerconsult, que conquistaram au-
mento de 7,5% no auxílio alimentação, 
além de 5% de correção salarial, assegu-
rando 1% de reajuste acima da inflação.

A frequência em assembleias e a participação nas reuniões setoriais aumentaram

Comunicação Sintius
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Zelar pela manutenção do 
Sindicato é dever de todos

Fotos: Thabata Guerreiro

David Sérgio da Costa é o
 secretário de Administração

Palavra do presidente Palavra do diretor

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, 
o Platini, é presidente do Sintius

Momento decisivo aos
trabalhadores urbanitários

Ingressei na Diretoria do Sintius 
em 1º de dezembro de 2015 como se-
cretário de Assuntos Socioculturais, 
mas após uma reunião da Diretoria 
Plena, assumi, em 13 de maio do ano 
passado, o compromisso de coman-
dar a pasta de Administração.

Uma das primeiras ações assim 
que recebi essa nova atribuição foi 
implementar uma nova filosofia aos 
trabalhadores da nossa secretaria. 
Anteriormente, cada um exercia de-
terminadas funções e não havia uma 
noção das atividades como um todo. 

Diante dessa realidade, passamos 
a investir na ideia de que é importante 
os funcionários conhecerem um pou-
co de cada função, inclusive de fora 
da secretaria, até mesmo por uma 
questão de crescimento profissional 
e, principalmente, pela melhor com-
preensão da importância do trabalho 
sindical.

Gradualmente, estamos buscan-
do trocar as mobílias e os equipamen-
tos do Sindicato para dar melhores 
condições de trabalho aos nossos 

funcionários e demais diretores. Nem 
sempre é possível realizar os investi-
mentos à medida que queremos, por-
que isso exige um volume grande de 
recursos. No entanto, conseguimos 
avançar nesse sentido desde dezem-
bro de 2015.

A velocidade das mudanças po-
deria ser melhor, caso a arrecadação 
do Sintius fosse maior. Aproveito a 
oportunidade para lamentar as cartas 
de oposição relativas ao desconto da 
Contribuição Assistencial/Confede-
rativa, o que compromete diretamen-
te a atividade sindical.

Infelizmente, muitos trabalha-
dores defendem o fim do imposto 
sindical, que representa um dia de 
desconto do trabalho para financiar a 
atividade sindical. Isso é um valor de 
pequena monta para defender os inte-
resses da categoria perto do cinco me-
ses que o brasileiro precisa trabalhar 
durante um ano para pagar impostos.  

No dia 29 deste mês, quando 
realizaremos o ato solene alusivo 
aos 75 anos de fundação do Sindi-
cato dos Urbanitários, a Diretoria 
vai inaugurar o salão de cabeleireiro 
para o atendimento aos associados 
e dependentes. Esse é mais um dos 
nossos compromissos de campanha 
que será concretizado.

Além disso, vamos dar maior vi-
sibilidade à Fundação Cesp a partir 
deste mês ao reservar uma sala no 
térreo para a instituição prestar aten-
dimentos. Em razão da grande de-
manda da nossa categoria em busca 
de informações, a Diretoria realizou 
um trabalho para trazer mensalmen-
te um integrante da Fundação Cesp 
para tirar dúvidas dos beneficiários 
do plano de saúde e previdenciário 
da instituição. 

Chegamos ao fim do primeiro 
semestre deste ano e o momento é 
crucial para os urbanitários,  devido 
às campanhas salariais. Estamos em 
um momento singular no País em 
razão da recessão econômica de três 
anos, aumento do desemprego e per-
da do poder aquisitivo.

Por outro lado, as empresas de 
nossa base fecharam o ano de 2016 
com bons resultados operacionais e 
financeiros. Por esse motivo, estamos 
dispostos a lutar pelo que é de direi-
to, ou seja, a justa valorização dos 
nossos trabalhadores.

Nos últimos dias, realizamos as-
sembleias e intensificamos as reuni-
ões setoriais na Sabesp, Cetesb, Cedri 
e Cembra-Gerconsult para manter a 
categoria bem informada e tirar dú-
vidas sobre as negociações.  

Na Sabesp e na Cetesb, havia o te-
mor que a empresa não assegurasse a 
data-base em 1º de maio e a garantia 
das cláusulas sociais. No caso da Cetesb, 
isso foi garantido durante a negociação, 
enquanto na Sabesp,  graças à tática 
adotada pela Diretoria, com o respaldo 

da categoria, essa condição mínima foi 
mantida junto ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), beneficiando assim os 
14 mil companheiros de todo o Esta-
do. Mais uma vez, o pessoal da Baixa-
da Santista e do Vale do Ribeira dá um 
exemplo de combatividade. 

Gostaria de aproveitar essa opor-
tunidade para alertar os nossos com-
panheiros para terem cuidado com 
algumas pessoas que procuram atuar 
de forma maldosa na nossa base com 
o intuito de desmobilizar os funcio-
nários em um momento de unidade 
para a garantia de direitos e conquis-
tas aos trabalhadores. 

Esse pessoal age dessa forma 
desleal apenas para fazer o chamado 
jogo do patrão”. Temos que estar mo-
bilizados e fortes para alcançarmos 
novas vitórias. Qualquer tentativa 
de desestabilizar a categoria deve ser 
rechaçada pelos companheiros. Não 
podemos aceitar politicagem neste 
importante momento.

Voltando à campanha salarial da 
Sabesp, já tivemos diversas reuniões 
com a direção da empresa, que está 
analisando há mais de dois meses a 
pauta de reivindicações. 

O próximo encontro entre as partes 
está marcado para os dias 8 e 12 e uma 
nova assembleia com os trabalhadores 
está convocada para o dia 13, com o ob-
jetivo de avaliar a proposta que surgirá 
na audiência de conciliação do TRT.

Esperamos que a Sabesp possa 
apresentar índices e melhorias nos 
benefícios que contemplem os an-
seios dos companheiros, recompen-
sando o maior patrimônio da estatal, 
que se dedica diariamente para pres-
tar um serviço de qualidade à popu-
lação da Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira.
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Direito do consumidor

Novos sócios - Maio/2017
Antonio Carlos Lima Perona - Aposentado/Eletropaulo

Demerson Vicente de Miranda - Ativa/Sabesp
Emerson Sampaio Pereira - Ativa/Sabesp

Francisco dos Santos de Jesus - Aposentado/CPFL
Luiz Carlos Lemes da Silva - Ativa/Sabesp
Magaly Chiereguini - Aposentada/Sabesp

Rafael da Silva de Jesus - Ativa/Cedri
Rafael de Paulo Scherer de Lima - Ativa/Cetesb

Valéria Aparecida Silveira - Ativa/Cetesb
Waldir Gonçales - Ativa/Cetesb

Falecimentos
Feiko Tamashiro - Aposentado/Sabesp

Falecido em 30/04/2017
Jacyra de Castro - Aposentada/Eletropaulo

Falecida em 27/08/2016

Cobrança indevida de ICMS nas 
contas de luz pode ser ressarcida

O Departamento Jurídico do Sin-
tius está à disposição dos associados 
interessados em ingressar com uma 
ação judicial, com o objetivo de obter 
o fim da cobrança indevida de ICMS 
das tarifas, assim como receber de 
volta os valores pagos indevidamente 
nos últimos cinco anos. 

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e o Supremo Tribunal Federal 
(STF) vêm decidindo que é indevida 
a cobrança de ICMS sobre tarifas que 
não têm nada a ver com o efetivo con-
sumo de energia. Portanto, cabe ao 
consumidor final reivindicar judicial-
mente a cessação dessa cobrança e a 
devolução dos valores pagos a maior.

O Departamento Jurídico infor-
ma que os produtos, serviços, tari-
fas e tributos cobrados na conta de 
luz estão discriminados no quadro 
“Composição Fornecimento R$”, que 
possui cinco itens. Um deles é ener-
gia (valor total cobrado pela energia 
elétrica efetivamente consumida). O 
segundo é tributos (tarifa destinada a 
Estado e União para que estes desen-
volvam suas atividades).

Outros tópicos que aparecem 
são encargos (tarifa destinada ao de-
senvolvimento do setor elétrico bra-
sileiro, às políticas energéticas e à 
manutenção da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel - e do Ope-

rador Nacional do Sistema Elétrico 
- ONS), transmissão (tarifa destinada 
à cobertura de custos do sistema de 
transmissão de energia elétrica) e, por 
fim, distribuição (tarifa destinada à 
cobertura de custos do sistema de dis-
tribuição de energia elétrica).

Documentos necessários
Os interessados em obter o res-

sarcimento da concessionária de 
energia elétrica devem comparecer ao 
Departamento Jurídico do Sintius e 
preencher um formulário específico.

Além disso, é necessário apre-
sentar os seguintes documentos e 
cópias: RG, CPF e a última conta de 
luz. Os aposentados devem apresen-

tar esses papéis, mais uma cópia da 
carta de concessão. Trabalhadores na 
ativa devem apresentar, também, có-
pia dos três últimos holerites.

Saiba mais sobre a
NR-21, que trata de 

trabalho a céu aberto
A exposição do trabalha-

dor às condições climáticas de 
chuva e calor é bastante co-
mum na classe urbanitária, po-
rém as medidas de prevenção 
aos riscos dos trabalhos realiza-
dos a céu aberto ficam restritas 
aos equipamentos de proteção 
individual (EPI), quando apli-
cadas pelas empresas. Contu-
do, as atividades exercidas sob 
o sol, expondo o trabalhador à 
sobrecarga térmica, requer pe-
ríodos de descanso, como esta-
belece a NR-21.

A NR 21 não é uma norma 
muito conhecida, embora este-
ja com o atual teor desde 1999 e 
entre suas determinações está o 
período de descanso a ser res-
peitado quando o trabalhador 
está realizando serviços sob o 
sol. Esse intervalo considera a 
temperatura e a umidade, ge-
rando um controle chamado 
Índice de Bulbo Úmido-Ter-
mômetro de Globo (IBUTG). 
Assunto bastante conhecido 
pelos profissionais de seguran-
ça no trabalho.

Quem tiver curiosidade e 
quiser se aprofundar mais no 
assunto pode consultar o site 
da Fundacentro, que possui 
um programa digital que cal-
cula o IBUTG de acordo com 
a localidade, fornecendo infor-
mações sobre as medidas de 
controle para os horários e dias 
consultados, além do critério 
de trabalho/descanso. Esse tra-
balho de prevenção é necessá-
rio, pois evita que o mal-estar 
causado por longo tempo ao 
sol possa expor o trabalhador a 
outros riscos causado por que-
das, por exemplo.

A Diretoria Plena do Sintius es-
teve reunida no último dia 18 para 
debater temas pertinentes à categoria 
e definir mudanças na Diretoria Exe-
cutiva. O diretor Mauro Luiz da Silva 
assume a Secretaria do Litoral Sul na 
vaga de Jair Álvaro da Silva, que foi 
deslocado para a vaga na pasta de As-

suntos Previdenciários/Assistencial.
Mais dois diretores de base pas-

sam a fazer parte da Executiva do 
Sintius: Beatriz Salvador Dias assume 
a Secretaria de Saneamento e Meio 
Ambiente, enquanto Rogério dos 
Santos Marques comanda a pasta de 
Saúde e Segurança do Trabalhador.

Diretoria Plena aprova mudança na Executiva 
Liberações
Durante a reunião, também foi 

definida a liberação de dois compa-
nheiros da Sabesp para atuar na ati-
vidade sindical: Rogério dos Santos 
Marques e Rogério Nicolosi, que é o 
responsável pela Secretaria de Traba-
lho de Turno e Similares.

Eles estão vindo reforçar a luta 
da categoria no lugar de José Lima 
Rodrigues e Maria de Fátima Apa-
recida Borges, a responsável pela 
Secretaria de Políticas Sociais e As-
suntos Socioculturais. Ambos retor-
naram à base.

Divulgação

Advogado do Sintius Roberto Cretella 
é o responsável pelas ações desse tipo

Reprodução

Os itens que podem ser questionados na Justiça podem ser observados
em qualquer conta de luz. Um deles é a cobrança de impostos, como o ICMS



Sindicato forma 3ª turma do curso
de Informática para Terceira Idade
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Aposentados e pensionistas

Comunicação SintiusA Secretaria de Formação e Polí-
tica Sindical do Sintius concluiu, no 
último dia 24, a terceira edição do 
curso de Informática para a Terceira 
Idade, realizada na sede do Sindica-
to dos Urbanitários (Sintius). A for-
matura e a entrega dos diplomas aos 
participantes contou com a presença 
de diversos integrantes da Diretoria.

As aulas foram ministradas pelo 
responsável da pasta, Idylio Mateus 
Martins Santos, e pelo representan-
te sindical João Carlos Santos Pinto. 
Ambos são trabalhadores da CPFL 
Piratininga. A dupla contou ainda 
com a ajuda mirim de Bianca, a fi-

lha mais nova de Idylio. Vale destacar 
que os orientadores aceitaram parti-
cipar dessas atividades de forma vo-
luntária, sem gerar custos ao Sintius.

Durante os quatro dias do curso 
de Informática para a Terceira Ida-
de, realizados sempre aos sábados 
pela manhã, os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer desde 
como ligar o computador até fazer 
desenhos, utilizar o editor de texto e 
saber como navegar na internet.

Trata-se de uma capacitação ini-
cial importante para incluir os apo-
sentados e pensionistas da nossa ca-
tegoria no mundo digital. O 3º curso de Informática para a Terceira Idade foi realizado na sede do Sintius

Festa dos aniversariantes 
será no próximo dia 29
A Diretoria promove a festa dos 

aposentados e pensionistas aniversa-
riantes de junho no dia 29, a partir 
das 9 horas, na sede do Sintius. O 
evento será realizado com o ato sole-
ne de 75 anos de fundação do Sintius. 

A festa dos aniversariantes do mês de maio foi realizada no último dia 29

Não esqueça de trazer a famí-
lia para participar dessa tradicional 
confraternização da nossa categoria. 
Venha aproveitar esse importante 
momento de alegria ao lado de ami-
gos e parentes. 

Thabata Guerreiro

ATO SOLENE DOS 75 ANOS 
DE FUNDAÇÃO DO SINTIUS
A solenidade para comemorar os 75 anos do 

Sintius será realizada no dia 29 de junho, a 
partir das 8h30, no Sindicato. O evento estava 
marcado inicialmente para o dia 30 de maio, 

mas foi adiado em razão do indicativo de greve 
da Sabesp para aquela data programada

A festa dos aniversariantes do mês de maio foi realizada no último dia 30

Pernambuco sediará 24ª edição do 
Congresso Nacional de Aposentados

Entre os dias 19 e 23 de outubro 
o povoado pernambucano de Porto 
de Galinhas, localizado no muni-
cípio de Ipojuca (PE), sediará o 24º 
Congresso Nacional de Aposenta-
dos, Pensionistas e Idosos (CNAPI), 
organizado pela Confederação Brasi-
leira de Aposentados, Pensionistas e 
Idosos (Cobap).

Além de desfrutarem merecidos 
momentos de lazer, os congressistas 

participarão de importantes pales-
tras e debates sobre diversos temas 
de interesse do movimento dos apo-
sentados, no Enotel Beach Resort e 
Spa. Em breve será divulgada a pro-
gramação completa no site da Cobap.

As inscrições para o evento estão 
abertas através do site http://porto-
degalinhas.cobapviagens.com.br/.
Dúvidas e informações pelo telefone 
da CobapViagens: (61) 3710-5732. 

Lei determina desconto de IR a
aposentado que mora em outro país

Muita gente pensa em deixar o 
Brasil para tentar a sorte de viver no 
exterior. Em tempos de crise, seja po-
lítica ou econômica, discussões em 
torno das reformas da Previdência e 
a Trabalhista, aposentados do INSS 
vislumbram morar em outro país.

Mas advogados previdenciários 
chamam a atenção para um detalhe 
que pode inviabilizar o sonho de 
nova experiência de vida. Com a san-
ção da Lei 13.315/16 pelo presidente 
Michel Temer, que entrou em vigor 
este ano, aposentadorias de quem for 
para fora serão taxadas em 25% a tí-
tulo de Imposto de Renda na fonte.

De acordo com o advogado Edu-
ardo Koetz, da Advocacia Koetz, de 
Florianópolis (SC), o desconto sobre 
benefícios de quem mora fora sem-

pre foi questionado na Justiça e em 
alguns casos os segurados conse-
guiam evitar a mordida. 

Koetz lembra que várias ações ju-
diciais foram protocoladas para evitar 
o desconto do IR, que para muitos ad-
vogados era cobrado de maneira ilegal. 
O especialista afirmou que muito dos 
processos tiveram sucesso e a taxação 
interrompida, o que comprovaria que 
não havia legalidade o desconto. 

A expectativa era de que o texto da 
Lei 9.779 fosse alterado para retirada 
do desconto sobre aposentadorias de 
quem mora em outros países. No en-
tanto, ocorreu justamente o contrário, 
nova legislação foi aprovada e sancio-
nada por Temer. A Lei 13.315 modifi-
cou a anterior e legalizou a cobrança de 
25% na fonte.  (Fonte: Jornal o Dia)


