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Arquivo

O 1º encontro das CIPAs realizado pelo Sintius ocorreu em 2009 e foi considerado um sucesso

A responsabilidade do cipeiro
A CNTI destaca que, além

da empresa, o cipeiro pode
responder penal e civelmente
em relação à Segurança do
Trabalho. Por esse motivo, os
representantes da categoria
nessas comissões precisam
estar conscientes de suas
responsabilidades.

Alguns números ajudam a
reforçar a necessidade de se
debater melhor a atuação das

Com o objetivo de es-
timular o conhecimento em
relação à importância da
atuação eficaz das Cipas,
assim como os benefícios do
trabalho dos cipeiros e os
impactos na sociedade, o
Sindicato dos Urbanitários
realizará nos dias 23 e 24 de
abril o 2º Encontro de CIPAs
Urbanitárias.

O lema do evento é Cons-
cientização para a Qualidade
Laboral. A ação é voltada
para representantes das em-
presas e líderes sindicais. A
iniciativa envolverá ainda
representantes dos ministérios
da Saúde, Previdência, Tra-
balho e Emprego.

A ideia do evento surgiu
após o Sintius perceber que os
cipeiros são submetidos a trei-
namentos superficiais que

abordam a NR-5, mas des-
conhecem as implicações do
desenvolvimento do trabalho
em aspectos jurídicos, de
saúde e de segurança.

Em razão desse proble-
ma, muitos têm dificuldade
em cumprir adequadamente
as funções de prevenção de
acidentes e doenças ocupa-
cionais, gerando envolvi-
mento em ações trabalhistas
que reivindicam condenação
das empresas por descum-
primento das normas.

A partir deste evento, pre-
tende-se aprimorar a atuação dos
cipeiros por meio do resgate de
boas práticas e da implantação
de outras inovadoras, que asse-
gurem o exercício do trabalho
de forma cada vez mais segura,
evitando acidentes e doenças
ocupacionais.

CIPAs.  De 1972 e 1996, mais
de 105 mil pessoas foram ví-
timas de acidente de trabalho.

Já de 1998 a 2001, a quantidade
de óbitos baixou 22%, devido
às ações realizadas pelas CIPAs.

Roseli Barreto fez palestra sobre fertilidade e métodos contraceptivos

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, o
Sintius promoveu uma ativida-
de especial em homenagem às
mulheres urbanitárias. O even-
to aconteceu na tarde do dia 8
de março, na nossa sede.

“Neste ano, comemora-
mos os 80 anos da emancipa-
ção feminina. Parabéns a
vocês, mulheres, que ao lon-

Myriam Veiga

go dos anos conquistaram de
forma merecida o espaço na
sociedade. Esse é o meu es-
pecial reconhecimento da
grandiosidade do trabalho da
mulher em todos os segmen-
tos”, afirma o presidente do
Sindicato, Marquito Duarte.

Na sequência, a farmacêu-
tica Roseli Simões Barreto expla-
nou sobre Fertilidade e Métodos

Contraceptivos, um tema que
ainda gera preocupação e dúvi-
das nas mulheres em idade fértil.

“Acho fundamental que a
mulher conheça não só sobre
os métodos contraceptivos,
mas também que conheça o
seu corpo. Só assim saberá que
medicamento é o mais eficaz
para o seu organismo”, diz.

Ao final do evento, todas
as presentes receberam flores
do presidente Marquito.

Comemoração
Homenagem às mulheres
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Empresa decide
manter CO na região

www.facebook.com/urbanitariossantos

http://twitter.com/@Sintius

www.youtube.com/user/UrbanitariosSantos

www.flickr.com/photos/urbanitarios_santos/

Myriam Veiga

Sindicato entrega pauta de
reivindicações da categoria

Falecimento
Superintendente do Vale do Ribeira,

Izaías Storch morre aos 61 anos

www.issuu.com/4236

ERRATA
Ao contrário do que foi divulgado na página 4 da edição de
fevereiro do Jornal Urbanitário, o companheiro e ex-diretor
do Sindicato, Hélio Nunes, foi trabalhador da Eletropaulo e

morreu no dia 19 de fevereiro

ASSEMBLEIAS PARA APROVAÇÃO
DE PAUTAS DE REIVINDICAÇÃO

CPFL e ISA CteepCPFL e ISA CteepCPFL e ISA CteepCPFL e ISA CteepCPFL e ISA Cteep
12 de abril, às 18h30, na sede

StarStarStarStarStart Engt Engt Engt Engt Engenhariaenhariaenhariaenhariaenharia
13 de abril, às 19 horas, na sede

Após a luta iniciada pelo
Sintius, com o apoio direto dos
prefeitos e vereadores e mem-
bros do Condesb (Conselho de
Desenvolvimento da Baixada
Santista), a CPFL voltou atrás e
decidiu manter o Centro de
Operações na região.

A decisão foi divulgada pelo
presidente da empresa, Hélio
Viana, em 7 de março, durante
entrevista coletiva no salão
nobre da Prefeitura de Santos.

Segundo Viana, o que
pesou na decisão pela perma-
nência do CO na Baixada San-
tista foi a reprovação por parte
dos funcionários da empresa,
munícipes e das autoridades da
região de centralizar a operação
no interior de São Paulo.

“Diante da inquietação da
população e das autoridades e
percebendo o avanço eco-
nômico do município, deci-
dimos que não há necessidade
de transferir a unidade para Soro-
caba. E, futuramente, estuda-
remos novos projetos para

contribuir para o crescimento da
Cidade”, declara Viana.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, acreditava na
reavaliação da CPFL quanto ao
Plano Estratégico 2010 da
empresa (que entra em vigor
entre 2012/2016) e da intenção
de desativar o CO local.

“Tinha certeza que a di-
reção da CPFL voltaria atrás na
sua decisão, à medida em que
percebesse o crescente de-
senvolvimento econômico da
região”, ressalta.

O prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa, também
ficou satisfeito com a atitude da
direção da empresa. “Foi uma
decisão equilibrada que respeita
nossa comunidade”, afirma.

Apoio
A prefeita de Guarujá,

Maria Antonieta de Brito, tam-
bém batalhou muito pela con-
tinuidade do CO na região. A
Câmara de Guarujá aprovou
moção de apoio à luta do Sintius
pela permanência do CO.

O anúncio da permanência do CO na região ocorreu em 7 de março

O superintendente da Uni-
dade de Negócio da Sabesp no
Vale do Ribeira, Izaías Storch,
morreu na madrugada de 5 de
abril, aos 61 anos, no Hospital
do Coração, em São Paulo. Com
24 anos de empresa, ele havia
assumido o cargo no Vale em
fevereiro. Em 29 de abril, o
presidente Marquito Duarte e os
diretores do Sintius, Jair Álvaro
da Silva e Antonio Neto Men-
des, estiveram com Storch.

Na reunião, foi discutida a
preocupação dos trabalhadores
da região quanto à descen-
tralização de profissionais, assim
como a obrigatoriedade deles
mudarem de residência para
ficarem mais próximos aos dois
polos a serem criados.

Após ouvir os argumentos
do Sindicato, Storch havia
garantido que a descentralização
é ainda um projeto que está em
análise e que qualquer mudança

seria discutida com o Sintius.
Além disso, não exigiria que
nenhum trabalhador fixe resi-
dência em outro município, caso
a ideia avance. Além deste te-
ma, também foram discutidos o
fim dos plantões à distância, o
acúmulo de responsabilidades
redobradas aos encarregados e
a exigência de reparos nos pos-
tos de operação, ETAs e ETEs
sem o mínimo de estrutura e
contratação de mão de obra.

CPFL Piratininga Sabesp

O presidente Marquito
Duarte e o secretário de Forma-
ção e Política Sindical do Sintius,
Tanivaldo Monteiro Dantas,
entregaram a pauta de reivindi-
cações dos trabalhadores da
Sabesp ao diretor da empresa
Manuelito Magalhães e ao su-
perintendente de RH, Walter
Sigollo, no último dia 30.

Garantia de emprego, au-
mento real e gratificação de féri-
as, com valor fixo de R$1.500,00,
são alguns dos pedidos.

Também constam na pau-
ta a inclusão da função de gestor
no PCS, o fim do salário regio-
nal e o imediato início das nego-
ciações, com o objetivo de dis-
cutir o turno de revezamento,

segurança e saúde dos trabalha-
dores, assim como questões so-
bre insalubridade e periculosidade.

Na reunião, Marquito co-
brou da Sabesp uma maior agi-
lidade para discutir o déficit atu-
arial da Sabesprev, bem como a
criação do plano de carreira.

Marquito também quer
que haja eleição para a entrada
de um representante dos traba-
lhadores no Conselho de Admi-
nistração da empresa e na dire-
ção da Sabesprev.

Cetesb e Water Port
Ainda em março, o nosso

Sindicato entregou a pauta de
reivindicações da Cetesb e da
Water Port.

Novo convênio em
prol da categoria

Buscando sempre ofere-
cer benefícios aos associados,
o Sintius fechou uma parce-
ria com a Seguradora Mapfre
e a Nunes & Grossi Corretora
de Seguros para proporcionar
a contratação de um Seguro
de Vida em condições exclu-
sivas para a categoria.

O novo convênio do Segu-
ro de Vida trará proteção e eco-

nomia aos sócios do Sintius, de-
vido ao custo de benefício. O
preço é até 30% inferior ao que
os trabalhadores pagam hoje.

Conheça as condições no
no site www.sintius.org.br ou
em  www.vidaemgrupo.com.br/
sintaema-sintius. Se preferir
ligue para (13) 3281-0100,
falar com o Departamento de
seguros da Nunes & Grossi.
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Myriam Veiga

Memória Sindical

O ato público na capital paulista reuniu cerca de 90 mil pessoas

Mundo do trabalho
Conselho Sindical debate
prejuízos da terceirização

Sintius participa de ato contra
desindustrialização, em São Paulo

Curtas

Projetos em tramitação no
Congresso Nacional, que tratam
da regulamentação da terceiri-
zação da mão de obra, têm
preocupado trabalhadores e a
classe sindical no que tange aos
direitos trabalhistas. Para dis-
cutir essa questão, o Conselho
Sindical Regional (CSR) da
Baixada Santista, Litoral Sul e
Vale do Ribeira organizou au-
diência pública no último dia 27.

Realizado na Câmara Mu-
nicipal de Santos e convocado
pelo vereador Reinaldo Martins
(PT), o encontro colocou em
debate, em especial, o projeto
de lei do deputado federal
Sandro Mabel (PMDB-GO),
que cria um marco legal para os
terceirizados.

A partir de agora, a in-
tenção do Conselho Sindical é
articular o crescimento desse
movimento de enfrentamento
às propostas que interferem nos
direitos trabalhistas por meio
de audiências públicas, como
essa, nas principais regiões do
Estado e do Brasil.

Conforme o diretor do
Sintius e coordenador do grupo
de trabalho do CSR, Carlos
Alberto de Oliveira Cardoso, o
Platini, a proposta do parla-
mentar precariza a mão de obra,
anulando os direitos assegurados
pela CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho).

Nesses 70 anos de lutas sindicais, uma iniciativa impor-
tante deixa um registro positivo na história do Sintius: o 1º
Congresso dos Urbanitários, realizado em março de 1992. O
evento envolveu 118 delegados eleitos. Foram três dias de Con-
gresso debatendo temas importantes relacionados à categoria
para solidificar ainda mais a participação sindical na Baixa-
da Santista e no Vale do Ribeira.

Audiência pública

Se a ideia avançar, haverá
incentivo direto à terceirização.
Além disso, os empregados
terão dificuldades em obter seus
direitos na Justiça e menor poder
de barganha nas negociações
com os patrões.

O representante da Ana-
matra (Associação dos Ma-
gistrados da Justiça do Tra-
balho), o desembargador Fran-
cisco Giordani, elogiou a ini-
ciativa local. “Sou decidi-
damente contra a terceirização
e acho que ela não deveria
existir. Na realidade, tercei-
rização, para mim, é um novo
sinônimo de precarização”.

Segundo o procurador do
Ministério Público do Trabalho
em Santos e representante da
Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT),
Ângelo Fabiano Farias da Costa,
há cerca de 10 milhões de
terceirizados no Brasil.

“A visão do MPT é que não
se terceirize nenhuma atividade.
Os trabalhadores deveriam ser
contratados diretamente pelas
empresas”, destaca.

Vale destacar que também
participaram do evento inte-
grantes da OAB-Santos, do
Fórum Nacional de Traba-
lhadores e do Conselho Sindical
Estadual, assim como diver-
sos sindicalistas da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira.

A diretoria do Sindicato dos
Urbanitários participou de um
protesto contra a desindus-
trialização na manhã do último
dia 4, na capital paulista.

A iniciativa faz parte do ca-
lendário de atividade do movi-
mento Grito de Alerta em De-
fesa da Produção e do Empre-
go, constituído pelo Fórum das
Centrais Sindicais.

Segundo a organização, 90
mil pessoas participaram do
evento. A ação uniu estudantes,
trabalhadores, empresários e cen-
trais sindicais, como a UGT, en-
tidade a qual o Sintius é filiado.

Durante o evento, os parti-
cipantes reclamaram da alta taxa
tributária no Brasil, da avalanche
de produtos importados no
País, do capital especulativo e
clamaram pela defesa da sobe-
rania nacional.

O presidente do Sintius,

Marquito Duarte, expressou a
sua preocupação quanto aos
rumos da economia nacional.

“Precisamos buscar um
pacto entre trabalhadores, em-
presários e governo que passe
por preços baixos ao consumi-
dor, maior distribuição de ren-
da, juros menores e a valoriza-

ção de bens e consumo nacio-
nal”, declara. O protesto ocor-
reu um dia após o Governo Fe-
deral anunciar um pacote de es-
tímulos à competitividade da in-
dústria. Porém, os sindicatos
buscam que o governo ataque
de maneira mais pontual a ques-
tão dos juros e câmbio.

Corte de insalubridade - O
Sintius já conversou com a Sa-
besp para anular os cortes de adici-
onal de insalubridade que vem o-
correndo na região, enquanto não
houver o resultado da avaliação
da empresa contratada para ates-
tar a insalubridade a que os traba-
lhadores estão submetidos. A em-
presa já está cortando o adicional
sem o resultado do estudo. Se a
empresa não retroceder, pode ha-
ver uma mobilização da categoria.
Posse – O presidente Marquito
Duarte foi nomeado secretário
nacional do Trabalhador Ur-
banitário na direção nacional da
central sindical UGT. A posse
ocorreu no último dia 27. O se-
tor agrega os trabalhadores das
áreas de saneamento, energia,

meio ambiente, gás, resíduos
sólidos e serviços urbanos.
Intervalo no dia de paga-
mento – A Sabesp está fazen-
do DDI para comunicar que dei-
xará de conceder a ampliação do
intervalo nos dias de pagamen-
to. A diretoria do Sintius já con-
versou com a Sabesp, que não
quer mudar de ideia. O Sin-
tius deverá mover uma ação ju-
dicial para garantir o direito dos

trabalhadores.
Depaurb - O Depaurb (Depar-
tamento Profissional dos Ur-
banitários da CNTI) realizará o
1º Seminário Nacional de Setor
Elétrico. O evento será nos dias
23, 24 e 25 de abril, em Ouro
Preto (MG). Durante o even-
to, está prevista a discussão
de alguns temas, como a reno-
vação das concessões do setor
elétrico e terceirização.

Esporte e Lazer

A bola começa a rolar no
3º Torneio de Futebol do Sintius
Começou no último final

de semana o 3º Torneio de Fu-
tebol Society do Sintius, evento
que promete agitar a categoria
nas próximas semanas.

Na primeira partida da
competição, a equipe do Saboó

derrotou a Divisional Santos por
9 a 6. Na sequência, o Siri com
Câimbra goleou o time do
ETA.3 por 13 a 3.

Fechando a rodada inaugu-
ral do campeonato, os Leões do
Vale venceram o Bate-Fácil por

7 a 1.
Os jogos sempre aconte-

cem aos sábados, na quadra da
Associação Sabesp, no Estuário,
em Santos. As semifinais estão
programadas para o dia 28. A
final ocorrerá em 5 de maio.

O plantão para a declaração do Imposto de Renda
dos nossos associados será realizado sempre às
segundas-feiras, das 16 às 18 horas, na nossa sede.
O valor será R$ 35,00. Confira os dias abaixo:

Dias 16 e 23 de abril

PLANTÃO DO IMPOSTO DE RENDA
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Dinheiro fácil? Não se engane!

Aposentados e pensionistas
devem ficar alertas contra golpes
O Departamento Jurídico

do nosso sindicato quer alertar
os aposentados e pensionistas
da nossa categoria sobre as
tentativas de golpes de al-
gumas entidades que pro-
metem oferecer dinheiro sem
esforço e o aumento do be-
nefício concedido pelo INSS.

Em fevereiro, o jornal A
Tribuna noticiou uma  en-
tidade supostamente fan-
tasma, a Associação Bra-
sileira de Apoio aos Apo-
sentados, Pensionistas e Ser-
vidores Públicos (ASBP). Ela
estava encaminhando cartas
oferecendo “consultoria ju-
rídica previdenciária gra-
tuitamente”.

Ao chegar no endereço
da ASBP, que atua há cerca
de quatro meses na região, a
pessoa é informada que tem
direito à revisão da apo-
sentadoria ou pensão e a
pagamentos atrasados que,

normalmente, superam os R$
30 mil.

No entanto, para receber
o dinheiro, o aposentado é
orientado a se associar à
ASBP, desde que pague uma
quantia, muitas vezes, su-
perior a R$ 1 mil.

O Ministério Público
Estadual já abriu uma inves-
tigação a respeito do assunto,
pois há indícios de propa-
ganda enganosa e vantagem
patrimonial indevida.

Modernização
A edição do último dia 8

do jornal Diário do Litoral
também aponta mais uma
entidade que pode estar agin-
do de forma ilegal: o Banco
de Crédito e Seguros de Pre-
vidência Privada (Bancesp)
tem enviado um comunicado
a vários destinatários com a
promessa de dinheiro sem
esforço, desde que a pessoa

Especialista em Direito Previdenciário, o advogado do Sintius
Sergio Pardal explica que os aposentados e pensionistas
da nossa categoria interessados em solicitar a revisão do
benefício devem procurá-lo.Os associados do Sintius são
atendidos gratuitamente por ele sempre às quartas-feiras,
após as 14 horas, na Avenida São Francisco, 65, conjunto
66, no Centro de Santos. O especialista alerta que não se
pode dar crédito para qualquer entidade, que pode ser uma
associação fantasma. Muitas vezes, as promessas delas não apresentam nenhum fun-
damento jurídico para a pessoa conseguir uma revisão do benefício..

Novos sócios - Março/2012
Alexandra Radovan Machado - Ativa/Sabesp

Antonio Marcos Monteiro - Ativa/Sabesp
Dirce Franzon de Andrade - Aposentada/Sabesp

Domingos Peres Barros - Aposentado/Eletropaulo
Enelito Martins dos Santos - Ativa/Sabesp

Fernanda dos Santos Kretschmar - Ativa/Sabesp
José Alfredo dos Santos - Aposentado/Sabesp

Luiz Alberto de Freitas de Moura - Ativa/Sabesp
Nilson Roberto de Oliveira Roman - Ativa/Sabesp
Patrícia Borges dos Santos Ferrari - Ativa/Sabesp

Patrick de Souza Domenich - Ativa/Sabesp
Rafael Diego de Oliveira - Ativa/Sabesp

Os aposentados e pensionistas que receberam a carta e foram até a
ASBP podem prestar depoimento diretamente na Promotoria do Consu-
midor do Ministério Público Estadual, em Santos. O endereço é Rua
Bittencourt, 141 sala 28, no bairro da Vila Nova. O atendimento ao públi-
co é das 11 às 17 horas.
Os prejudicados também podem procurar o  Procon de sua cidade. O
Departamento Jurídico do nosso Sindicato também está à disposição
para esclarecer qualquer dúvida sobre este assunto.

COMO DENUNCIAR

faça um depósito para rece-
ber R$ 64 mil e mais uma
aposentadoria de quatro sa-
lários mínimos.

Ao analisar com calma
essas correspondências, é
possível identificar alguns
problemas: o remetente cita
como endereço a Av. Nilo
Peçanha, no Rio de Janeiro,
mas o carimbo é de uma agên-
cia dos Correios de São Paulo.

Outro fato que chama a
atenção é que as vítimas estão
recebendo as cartas com os
dados pessoais completos e
corretos, como RG, CPF,
endereço, telefone e nome
completo. Também causa
estranheza o fato de o Ban-
cesp não ter um e-mail corpo-
rativo.

O jornal Diário do Litoral
tentou contato com a en-

tidade, mas não conseguiu
resposta até a última quinta-
feira, o que reforça a des-
confiança inicial.

Esses foram apenas dois
exemplos para alertar os
pensionistas e aposentados da
nossa categoria.

Portanto, sempre fique
atento às falsas promessas  de
dinheiro fácil para evitar
problemas no futuro.

Cartão SUS passa a ser exigido
para atendimentos médicos

Saúde

O Ministério da Saúde
determinou que, a partir deste
mês, todos os brasileiros terão
que possuir o Cartão Nacional
de Saúde do SUS.

Tal exigência deverá ser
cumprida tanto pelas pessoas
que utilizam a rede pública
como por aquelas que são
atendidas por convênios mé-
dicos, como Fundação CESP,

Sabesprev, Unimed entre outros.
Quem já tiver o cartão, não
precisa fazê-lo novamente.

Uma única pessoa pode
tirar os cartões de todo o grupo
familiar, desde que apresente
toda a documentação exigida.
Ele deve se dirigir à unidade
básica de Saúde (UBS) do bairro
onde reside e apresentar o RG e
o comprovante de residência.

Com o cartão em mãos, a
pessoa deve enviar uma cópia
para sua operadora de saúde. O
prazo limite para o envio do
número é 20 de maio deste ano.

O Cartão Nacional de
Saúde tem como objetivo for-
mar um banco de dados na-
cional com o histórico de cada
paciente. Com ele, qualquer
profissional da saúde terá acesso
a detalhes de atendimento do
usuário ao longo da vida, como
exames, consultas, cirurgias e
remédios utilizados.

Receba notícias e informações do
Sintius por e-mail e por SMS. Para
se cadastrar, encaminhe um e-mail

para sintius@sintius.org.br.

Em razão do feriado de 1º de Maio, o
Dia do Trabalho, a Diretoria informa que
o Sindicato estará fechado no dia 30 de
abril. O atendimento voltará a ser reali-

zado a partir de quarta-feira, dia 2.


