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Um dos principais dife-
renciais do Sintius em relação a
outras entidades de traba-
lhadores é o forte engajamento
em conselhos e fóruns de dis-
cussões de políticas públicas.

Desde o mês passado, o
nosso sindicato passou a ter
assento no Fundesvar (Fundo
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social do Vale do Ri-
beira). O nosso representante
sindical da Sabesp, em Registro,
Vanderson de Quevedo, integra
esse colegiado.

O Fundesvar é um fundo
do Governo do Estado, admi-
nistrado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia em par-
ceria com outras seis pastas

(Planejamento e Desenvolvi-
mento Regional, Fazenda, A-
gricultura e Abastecimento,
Meio Ambiente, Emprego e
Relações do Trabalho e Justiça
e Defesa da Cidadania).

Esses recursos ajudam a
financiar pequenos empresários
e prefeituras da região em
projetos de estímulo à geração
de emprego e renda. Nos úl-
timos anos, cerca de R$ 45
milhões foram investidos no
Vale do Ribeira. Por ser uma das
regiões menos desenvolvidas do
Estado, o fundo é importante
para ajudar no crescimento da
comunidade local.

No último dia 19, Quevedo
participou de uma reunião, na
capital paulista, cuja pauta era

formada por três itens: a análise
do contrato da CPOS para o
aeroporto de Registro, censo da
economia verde e plano inte-
grado de resíduos sólidos da
região.

Trabalho infantil
Vale destacar ainda que o

Sindicato passa a fazer parte  de
mais um importante colegiado
de Santos. Desta vez, o nosso
diretor Mauro Mazzitelli integra
a Comissão Municipal de Pre-
venção e Erradicação do Tra-
balho Infantil (CM-PETI).

Esse grupo tem como ob-
jetivo sensibilizar e mobilizar a
sociedade em torno da pro-
blemática do trabalho infantil,
bem como setores do governo

e da sociedade, garantindo
ampla participação de todos os
segmentos comprometidos com
a garantia dos direitos e o

desenvolvimento integral das
crianças e dos adolescentes, bem
como com os programas e
projetos de atenção às famílias.

Registro é a cidade mais populosa do Vale do Ribeira

Diretores agradecem a categoria
pela votação obtida em 7 de outubro

Os sindicatos são entida-
des fundamentais e legítimas
para atuar na defesa dos inte-
resses dos trabalhadores e da
sociedade e para discutir ações
e propostas importantes sobre
políticas públicas, saneamen-
to, energia e meio ambiente.

Por esse motivo, quatro di-
retores do Sintius se licencia-
ram do cargo, em junho: o pre-
sidente Marquito Duarte, o se-
cretário geral Fernando Duarte,
o secretário regional do Vale do
Ribeira, Jair Álvaro da Silva, e
o diretor de base de Eldorado,
Antônio Neto Mendes - veja a
votação de cada um ao lado.

Apesar dos esforços da
categoria, eles não atingiram o

objetivo de chegar ao Le-
gislativo. Mendes ficou como
primeiro suplente do PMDB,
em Eldorado, e Jair, como se-
gundo suplente do PSDB, em
Registro.

 Os diretores agradecem
o apoio e a confiança dos tra-
balhadores. O Sintius parabe-
niza também outros compa-
nheiros da Baixada Santista e

Marquito: 1.179 votos em Santos Fernando: 32 votos em P. Toledo

Jair: 360 votos em Registro Antonio: 331 votos em Eldorado

Eleições 2012

Vale do Ribeira que participa-
ram do pleito em busca de uma
vaga no Legsilativo.

Errata - Por um problema téc-
nica durante o fechamento da
última edição do Jornal Ur-
banitário, os títulos dos quadros
citados na página 4 para expli-
car as funções do prefeito e dos
vereadores saíram invertidos.

Divulgação
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Aposentados e pensionistas Memória sindical

Luciano Gonçalves - Ativa/Cedri
Hermenegildo de Oliveira Souza - Ativa/Cedri

Gilberto de Azevedo Júnior - Ativa/Cedri
Ray Porto de França - Ativa/Start

José Danilo Santana Souza - Ativa/CPFL
Manoel Antônio Leite Dias - Ativa/Sabesp

Regina Cecília de Toledo - Pensionista/Sabesp
Guilherme Tessari Teixeira - Ativa/Sabesp
Paulo Leonardo de Aguiar - Ativa/Sabesp

Eleno Gomes de Araújo - Aposentado/Sabesp
José Cunha dos Santos Filho - Aposentado/Sabesp

Emerson Rodrigo Bebiano - Ativa/Sabesp

Novos sócios - Setembro/2012
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Diretoria explica ganho na
ação da cesta básica para

complementados da Sabesp

Cesta básica - PCesta básica - PCesta básica - PCesta básica - PCesta básica - Pensionistas eensionistas eensionistas eensionistas eensionistas e
AAAAAposentados da Eletropaulo e da CPFLposentados da Eletropaulo e da CPFLposentados da Eletropaulo e da CPFLposentados da Eletropaulo e da CPFLposentados da Eletropaulo e da CPFL

A Secretaria de Assuntos para Aposentados e Pensionistas
(Saap) do Sintius informa aos aposentados e pensionistas da
Eletropaulo e da CPFL que, a partir do dia 20 deste mês, o local
de distribuição da cesta básica mudou de endereço. Agora, a
unidade da empresa Nostramamma fica na Rua Amador Bueno,
359, Centro, em Santos. Telefone para contato é 3235-2640,
falar com Fábio. O horário de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 18 horas, e sábados, das 8 às 12 horas.

Myriam Veiga

Assembleia foi realizada no dia 1º de outubro, na nossa sede

A diretoria do Sintius reali-
zou na nossa sede, em 1º de
outubro, assembleia com os
aposentados e pensionistas da
Sabesp para explicar o anda-
mento da ação judicial movida
contra a empresa referente ao
pagamento de cesta básica.

Os presentes foram in-
formados pelo presidente do
Sindicato, Jorge Arrivabene, que
o processo transitou em julgado.
Portanto, a estatal não pode mais
recorrer da decisão.

Como o juiz da ação deu
sentença favorável à nossa
entidade e determinou que os
aposentados e pensionistas que
recebem a complementação (G-
0) terão direito de receber o
valor desse benefício, inclusive
o pagamento do retroativo há
cinco anos, agora, o nosso
próximo passo é fazer o processo
de execução da ação, rela-
cionando os nomes de todos
beneficiados.

O Sindicato dos Urba-
nitários, por meio da Secreta-
ria de Assuntos para Aposen-
tados e Pensionistas (Saap),
vai participar do 10º Seminá-
rio dos Aposentados do Sin-

Sintius participará de Seminário
dos Aposentados do Sintaema

taema, que será realizado nos
dias 16, 17 e 18 deste mês,
na União dos Funcionários
Públicos da Nossa Caixa e do
Banco do Brasil, na Colônia
de Suarão, em Itanhaém.

Em dezembro de 1998, o
nosso boletim trazia uma
notícia muito importante
sobre a mobilização dos
trabalhadores da Sabesp
contra algumas medidas
tomadas pela empresa,
como corte de despesas por
meio da interrupção de
obras importantes para a
comunidade, bem como cor-
te de horas extras, de bene-
fícios e intenção de não pa-
gar a segunda parcela da
PLR (Participação dos
Lucros e Resultados).
Além disso, outro fato bas-
tante destacado no boletim

foi  o assalto ocorrido no
Fabrico, em Santos.
Naquela ocasião, dois ho-
mens invadiram o local e
ficaram com os vales refei-
ções e cheques de supermer-
cados de 36 trabalhadores.
Vale destacar que o
Sintius já vinha alertando
à superintendência regional
o problema sobre a insegu-
rança no local.
Outro assunto importante
foi a cobrança do nosso sin-
dicato para a melhoria da
qualidade do plano especi-
al de saúde oferecido pela
Sabesprev.
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Sabesp

Falecimentos
Luiz Soares

Falecido em 05/09/12
 Aposentado/Eletropaulo

Sintius firma parceria com Senai
para curso de eletricista instalador

Capacitação profissional

O Sintius firmou uma
parceria com a mais concei-
tuada escola técnica do Bra-
sil: o Senai. Dezesseis associ-
ados e dependentes do Sintius
farão o curso para Eletricista
Instalador Residencial

A turma inicial terá 16
alunos. Todos os alunos pos-
suem, no mínimo, 18 anos e

já completaram a quarta série
do Ensino Fundamental.

As aulas começam no
próximo dia 16. O curso ocor-
rerá na nossa sede de segun-
da a sexta-feira, com exceção
de feriados e pontes de feria-
dos, das 13h30 às 17h30. O
término está previsto para 17
de dezembro.

Com esse aprendizado, a
pessoa será capaz de ler, ana-
lisar, executar e fazer manu-
tenção; calcular corrente, ten-
são e potência; distribuir cir-
cuitos de instalações elétricas,
aplicando conhecimentos e
habilidades adquiridas nos
estudos de tecnologia e
eletrotécnica.

De 29 de outubro a 7
de novembro, serão reali-
zadas as eleições para um
membro titular do Conselho
Deliberativo e outro para
integrar o Conselho Fiscal
da Sabesprev.

Em razão disso, é im-
portante que os integrantes
da nossa categoria elejam
pessoas comprometidas em
lutar pelos direitos e con-
quistas dos participantes e
assistidos pela fundação.

O pleito acontece pela
internet até as 18 horas de
7 de novembro.

A apuração está pre-
vista para começar no mes-
mo dia, às 19 horas, na
própria entidade. O Sin-
dicato apoia dois nomes
para a votação. São eles:

Hilton Marioni dos San-
tos disputa a vaga no Con-
selho Deliberativo. Funcio-
nário da Sabesp há 10 anos,
ele trabalha na manutenção

da Estação Guarapiranga.
Formado em Administração
com ênfase em análise de
sistemas e pós-graduado em
gestão e planejamento am-
biental, está cursando o ter-
ceiro ano da Faculdade de
Direito. Atualmente, é di-
retor de base do Sintaema.

Para o Conselho Fiscal,
o Sindicato indica Maria
Aparecida Cordelini. Tra-
balhou 33 anos na Sabesp,
nas áreas administrativa e
comercial. Aposentada des-
de 2010, foi cipeira e de-
legada sindical em São José
dos Campos e região em
duas oportunidades. Atuou
como diretora do Sintaema
por três mandatos con-
secutivos, inclusive esteve
à frente do Departamento
de Segurança e Saúde do
Trabalhador. É conselheira
suplente do Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente
de São José dos Campos.

Eleições para Conselho
Deliberativo e Fiscal

da Fundação Sabesprev

Maria Aparecida: trabalhou
durante 33 anos na Sabesp

Hilton é um dos diretores
de base  do Sintaema

No último dia 24, o TJ-SP
(Tribunal de Justiça de São
Paulo) anulou a sentença pro-
ferida pelo juiz de 1º grau de
Santos, que havia julgado im-
procedente a nossa denúncia
contra a Sabesp e a Saenge.

O objetivo dessa ação
judicial é anular o contrato que
a estatal firmou, em 2009, com
a empresa para a prestação de
serviços nas redes de água e
esgoto da Baixada Santista.

No processo, o Sintius
alega que houve fraude na

Justiça decide que denúncia do
Sindicato contra Saenge e
Sabesp volte a ser apurada

Curta - Adicional de Insalubridade e Periculosidade
na Sabesp - Desde o início do mês, os diretores do Sindi-
cato Fernando Assumpção e Carlos Alberto Cardoso de
Oliveira, o Platini, estão acompanhando as visitas técnicas
que estão sendo realizadas pela empresa contratada pela
Sabesp em várias unidades da estatal da Baixada Santista e
do Vale do Ribeira. O objetivo desse trabalho é rever as
ações do grupo homogêneo de exposição para verificar
procedimentos, propondo uma nova fórmula para o paga-
mento de insalubridade e periculosidade.

Em 10 de outubro, aconte-
ceu a primeira reunião da Co-
missão Paritária da ISA Cteep
para discutir assuntos relaciona-
dos à Saúde e Segurança nos tra-
balhos. O Sintius elencou diver-
sas situações que vem causan-
do transtornos e riscos iminen-
tes à categoria na Regional
Taubaté.

Foram relacionados assun-
tos ligados às turmas de Manu-
tenção, Subestações e Linhas.
Coube ressaltar, mais uma vez,
o prejuízo causado a sanidade
dos trabalhadores com as habi-
tuais alterações sofridas nas es-

calas, a imposição do não pre-
enchimento de campos da FIP
referentes aos treinamentos e a
"novidade" da supressão de 45
minutos em datas específicas da
jornada de trabalho.

O Sindicato tentou de di-
versas formas a solução direta
com a empresa, mas como não
obtivemos esclarecimentos,
cabe agora o encaminhamento
da situação junto ao Ministério
do Trabalho para denunciarmos
estes (e outros) aparentes des-
cumprimentos da legislação tra-
balhista. A próxima reunião está
agendada para 18/10.

licitação com preços super-
faturados. Dessa forma, solicita
à Justiça que os responsáveis
sejam punidos por improbidade
administrativa e ressarcimento
de prejuízos aos cofres públicos.

Com a anulação da sen-
tença, a ação volta para Santos,
onde outras provas podem ser
juntadas, especialmente a-
quelas provenientes do pro-
cesso que está tramitando na
Secretaria de Direito Econô-
mico, órgão vinculado ao Mi-
nistério da Justiça, bem como

aquelas frutos de investigação
do Ministério Público e Polícia
Civil, com a finalidade de apurar
a fraude na licitação firmada
entre a Sabesp e a Saenge.

Protolocada na Justiça
em março de 2009, a denúncia
do Sintius apontava que a
licitante cobrava uma quantia
de até 500% superior nos tra-
balhos mais executados, des-
cumprindo os valores previstos
nas planilhas de quantitativos e
preços unitários do banco de
preços da estatal.

Por várias vezes, outros sin-
dicatos alheios à base do Sintius
vêm tentando invandir nossa á-
rea. Agora, está acontecendo a
tentativa de "implantar" um di-
retor de base (sem base) de ou-
tra entidade na ISA Cteep.

Já formalizamos a oposição
junto à empresa no ato do ocor-
rido. Alertamos inclusive sobre
um possível prejuízo que o ou-
tro sindicato estaria causando ao
trabalhador, colocando em xe-
que a condição sindical do com-
panheiro lotado hoje em nossa
base. Se a situação persistir, o
caso será levado à Justiça.

Problemas na saúde e
segurança do trabalhador

ISA Cteep
Entidade tenta

colocar diretor de
base em Cubatão



Urbanitários se divertem no baile de
celebração dos 70 anos do Sintius

Arquivo/Myriam Veiga

Veja mais fotos desse grande evento
no seguinte endereço virtual:

www.flickr.com/photos/urbanitarios_santos/

A categoria urbanitária
comemorou em grande estilo
mais um evento festivo do
nosso calendário de eventos
alusivo aos 70 anos de fun-
dação do Sindicato dos Ur-
banitários (Sintius).

Desta vez, os nossos as-
sociados e convidados se di-
vertiram demais durante essa
grande festa promovida pela
Diretoria.

O evento foi considera-
do um sucesso. Todos os con-
vites foram vendidos.

Sob a organização da Se-
cretaria de Assuntos So-
cioculturais, comandada pelo
companheiro José Ricardo
Augusto, a festa foi realizada
no salão principal do Centro
Español, em Santos.

As músicas executadas
pela banda Lobão agitaram o
ambiente e fizeram o pessoal
dançar a noite toda.

Durante o evento, foram
sorteados brindes, como
DVDs e estadia na nossa Co-
lônia de Férias.

Valores por pessoa
Adulto  De 7 a 11 anos   De 3 a 6 anos

Sócio R$ 400,00  R$ 280,00      R$ 200,00
Convidado R$ 450,00  R$ 315,00      R$ 225,00
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: de 18/10 a 26/10
Sorteio: 27/10 Fichas: de 29/10 a 09/11

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

Portal do Sintius está de cara
nova e com maior interatividade

O site do Sintius está de
cara nova e, a partir de agora,
as notícias serão atualizadas.
De visual mais leve, o portal foi
alterado para aumentar  a intera-
tividade com a categoria.

A pessoa encontra de uma
forma fácil e rápida as últimas
notícias postadas nas redes so-
ciais, como Twitter e Face-
book, bem como vídeos dis-
ponibilizados no Youtube.

Portanto, acesse o nosso
site www.sintius.org.br.
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Aniversário


