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O Prêmio Fidelidade Sindical foi instituído pela Diretoria do Sintius no ano de 2011

A festa dos aniversariantes de setembro foi animada. Evento contou com uma apresentação do Coral Avós dos Urbanitários
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Festa dos aniversariantes de outubro será realizada no dia 30
Aposentados e pensionistas

A Diretoria do Sindica-
to dos Urbanitários (Sintius) 
promove no próximo dia 16, 
a partir das 19h30, na sede da 
entidade, um evento especial 
para valorizar quem ajudou a 
construir a história de lutas e 
da instituição: o Prêmio Fide-
lidade Sindical - Narciso de 
Andrade Neto.

Nesta quinta edição des-
sa solenidade, que passou a 
ser realizada anualmente des-
de 2011, haverá um diferen-
cial, porque pela primeira vez 
os trabalhadores da ativa com 
30 ou mais anos como asso-
ciados da instituição serão 
homenageados.

Além disso, serão lem-
brados os trabalhadores apo-
sentados que estão há cinco 
décadas filiados ao Sintius e 
os pensionistas que comple-
taram 25 anos como associa-
dos do Sintius.

O prêmio
O prêmio Fidelidade 

Sindical recebeu o nome de 
“Narciso de Andrade Neto” 
como forma de relembrar a 
importância da obra desse ilus-
tre poeta santista. Nascido em 
São Paulo, no dia 20 de julho 
de 1925, Narciso recebeu esse 
nome em homenagem ao tio-
avô, que chegou a ser prefeito 
de Santos e que criou seu pai. 

Conhecido como poeta 
dos ventos e das maresias, ele 
fez parte da categoria urba-
nitária durante muitos anos 
e trabalhou como advogado 
na antiga Eletropaulo, onde 
se aposentou como chefe do 
Departamento Jurídico da 
empresa, em 1984.

Em paralelo ao trabalho, 
escrevia para o suplemento 
literário do jornal O Estado 
de S. Paulo e foi colaborador 
do jornal A Tribuna de 1952 

a 2001, quando teve de parar 
de escrever, devido a proble-
mas de saúde.

Apesar do intenso envol-

vimento na atividade literária, 
somente lançou seu primeiro 
livro em dezembro de 2006, 
aos 81 anos. Intitulado Poesia 

Sempre, o trabalho foi publi-
cado pela Editora Unisanta. 
O poeta e urbanitário faleceu 
em 29 de dezembro de 2007.

O Sintius comemora o 
aniversário dos aposentados 
e pensionistas de outubro no 
próximo dia 30. 

Para celebrar essa data, 
será feito um grande café da 
manhã, a partir das 9h30, no 
salão de festas do Sindicato. 

Todos os aniversariantes 
aposentados e pensionistas 
deste mês  estão convidados 
a participar dessa festa, assim 
como os respectivos familiares. 
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Sindicalização da
categoria é fundamental

Em outubro de 1997, o 
nosso boletim mensal  trazia 
a informação que o Estado 
privatizaria a Eletropaulo, 

Memória sindical

que era a maior distribui-
dora de energia do País, e a 
dividiria em quatro empre-
sas para facilitar a venda.

Novos sócios - Setembro/2015
Josefa da Silva Franco - Pensionista/Sabesp
Leandro da Silva Domingues - Ativa/CPFL
Wanda Sega Franzon - Pensionista/Sabesp

Há alguns meses, estamos 
alertando a categoria para a 
situação hídrica no País e para 
a crise política instalada em 
Brasília (DF), que vem contri-
buindo para o aprofundamen-
to da instabilidade econômica 
que estamos vivendo.

Infelizmente, o horizonte 
para o término dessa onda 
negativa, tanto hídrica como 
econômica, está ainda muito 
distante. Seguramente tere-
mos de enfrentar campanhas 
salariais ainda sob a influência 
desses fatores, além, é claro, 
de iniciativas de gestão por 
parte das empresas que em 
nada favorecem o trabalhador. 

Por tudo isso e outros 
fatores que ainda podem ocor-
rer no cenário judicial e até 
mesmo corporativo das em-
presas, defendo que manter-
se SINDICALIZADO É 
FUNDAMENTAL.

Para combatermos situ-

ações e cenários adversos, é 
necessário um sindicato forte 
e, para tanto, é FUNDA-
MENTAL a sindicalização 
dos companheiros. O Sindica-
to precisa da participação dos 
trabalhadores não só durante 
o processo eleitoral, mas prin-
cipalmente nas assembleias e 
mobilizações. 

Quanto maior o número de 
sindicalizados, maior é a repre-
sentatividade do sindicato nas 
negociações e maior a força que 
virá da participação permanente 

da categoria e dos associados.
Afirmei em várias reu-

niões setoriais e assembleias 
que “NADA É TÃO RUIM 
QUE NÃO POSSA PIO-
RAR”  . Por outro lado, é 
preciso perseverar e acreditar 
que somente faremos as trans-
formações que queremos par-
ticipando do processo e das 
discussões e situações que se 
apresentam, sejam elas em um 
clube, associação, condomínio 
ou sindicato.  

Se estamos em desacordo 
com alguma situação, devemos 
continuar firmes nas discus-
sões,  participando ativamente. 
Somente assim faremos as 
transformações que queremos.

Companheiros, não dei-
xem de ser associados do Sin-
tius! E você que ainda não se 
associou, associe-se! Sindicato 
forte se faz com  participação da 
categoria e dos sindicalizados. 

A LUTA É ETERNA !

Assembleia Legislativa discute crise hídrica

Foi com muitas risadas que o companheiro Zé Urbano 
reagiu ao saber que era verdade o fato de o governador 
Geraldo Alckmin receber um prêmio da Câmara dos 
Deputados por sua "grande atuação na área do sanea-
mento. "Quando vi essa notícia, pensei que era do site 

Sensacionalista, mas depois percebi que não 
havia nada de brincadeira. Não é possível reagir de ou-

tra forma diante dessa situação", justificou.

Representantes de movi-
mentos sociais, sindicalistas, 
autoridades do governo federal, 
Ministério Público e deputa-
dos federais e estaduais parti-
ciparam no dia 5 deste mês de 
mesa-redonda para debater a 
crise hídrica de São Paulo. O 
encontro foi promovido pela 
Comissão Especial Crise Hí-
drica no Brasil, da Câmara dos 
Deputados, com o apoio da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
da Assembleia Legislativa.

Delmar Mattes, do Cole-
tivo Luta pela Água, elencou o 

que considera serem as causas 
profundas da crise: a mercanti-
lização da água e privatização da 
gestão do saneamento básico; a 
busca de águas em mananciais 
cada vez distantes dos centros 
de consumo; a não priorização 
da preservação e recuperação 
dos mananciais e tratamento de 
esgoto; e o pouco empenho em 
programas de redução de con-
sumo, eliminação de desperdí-
cio e uso racional da água.

Para ele, o problema do sa-
neamento básico não é a falta de 
dinheiro. Segundo ele, a Sabesp 
apresentou, entre 2005 e 2013, 

lucro de R$ 13,7 bilhões, sendo 
que destes R$ 6,9 bilhões foram 
para o governo do Estado e R$ 
R$6,8 bilhões distribuídos entre 
os acionistas privados. 

Mattes conclamou o apoio 
para emenda à Constituição que 
visa transformar a Sabesp em 
empresa 100% pública.

“Em São Paulo, a crise de 
gestão de água é uma combina-
ção de eventos climáticos e um 
modelo de gestão que não com-
porta a participação e o contro-
le social”, disse Maru Whately, 
da Aliança pela Água, entidade 
que reúne 60 organizações.
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CPFL Piratininga
Outubro de 2015

Categoria discutirá 
nova fórmula

para a PLR 2016

Ex-deputada Maria Lúcia Prandi morre aos 70 anos 
Luto

Como deputada estadual, Prandi saiu em defesa da categoria em 
2009 e 2010. Na ocasião, 140 trabalhadores da nossa base seriam 

demitidos da Sabesp por causa do TAC dos Aposentados

Arquivo

Sindicato realiza coquetel
dançante em 12 de novembro

Lourival dos Santos
Aposentado/Sabesp
Faleceu 11/06/2015

 Odair Tamagnini
Aposentado/Sabesp

Falecido em 25/09/2015

Vicente Sole Júnior
Aposentado/Sabesp

Falecido em 24/09/2015

Miguel Alves Ribeiro
Aposentado/Sabesp

Falecido em 10/08/2015

Falecimentos

Diretoria mantém diálogo constante com os trabalhadores

A Diretoria do Sintius pro-
move no dia 12 de novembro 
deste ano o Coquetel Dançan-
te para animar a categoria. O 
evento será realizado na Abres-
cas (Associação Beneficente e 
Recreativa dos Empregados 
da Santa Casa de Santos), das 
19h30 à meia-noite.

Os convites estarão à 
venda a partir do dia 19 deste 

mês na secretaria do Sintius. 
Os convites somente estão 
à venda para associados do 
Sintius. O valor para o casal é 
de R$ 60,00. 

A Abrescas fica na Ave-
nida Francisco Manoel, s/nº, 
próximo ao velório da Santa 
Casa. Garanta o quanto antes 
a sua presença. Os convites 
são limitados.  

Os trabalhadores da 
CPFL Piratininga estarão 
reunidos no próximo dia 27, 
às 17h30, na sede do Sintius, 
para deliberar, ou não, a pro-
posta final da empresa para a 
Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) 2016.

A empresa insiste em 
oferecer uma PLR de 1,11% 
do Resultado do Serviço, 
mais 0,39% do Resultado do 
Serviço sujeito a metas, per-
fazendo um total de 1,5%.

Sandro Thadeu/Arquivo

Fundação CESP

O prazo para entrega dos 
termos de concordância para a 
renovação dos Seguros de Vida 
da Fundação CESP foi prorro-
gado. Os segurados devem enca-
minhar o termo até o dia 30 de 
outubro. É imprescindível que 
os segurados façam sua opção. A 
renovação dos Seguros de Vida 

depende da concordância de 
75% dos segurados. Veja como 
responder: 

1) Devolva o  termo de 
concordância, que foi enviado 
em julho junto com envelope-
resposta com porte pago, pelos 
Correios;

2) Digitalize o documento, 

com sua opção e assinatura, e 
envie para o e-mail  segurodevi-
da@funcesp.com.br

3) Entre em contato com 
0800-7778889 (das 8h30 às 
17h30) e informe que concorda 
com a renovação da apólice. A 
ligação será gravada para com-
provação de sua concordância.

Renovação do seguro de
vida é prorrogado até o dia 30

Carlos Nogueira/Arquivo

Em 2007, Prandi e outras autoridades participaram da
solenidade promovida pela Diretoria para a comemoração 

dos 65 anos de fundação do Sindicato dos Urbanitários 

Os moradores da Baixa-
da Santista perderam um dos 
maiores nomes da política re-
gional dos últimos anos: a ex-
deputada estadual e federal  e 
professora Maria Lúcia Prandi 
(PT). Ela morreu no dia 8 deste 
mês, aos 70 anos, em São Paulo, 
em decorrência de um câncer. 

Para o presidente do Sin-
tius, Marquito Duarte, Prandi 
sempre esteve ao lado e em de-
fesa dos trabalhadores. "Maria 
Lúcia Prandi foi um exemplo 
de como se faz política com éti-
ca e despreendimento pessoal", 
afirmou Marquito.

Diversão
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Atuação sindical

Sindicato vai ao TST discutir 
andamento de ações judiciais

Em reunião da Diretoria 
Plena realizada no último dia 
16, José Ricardo Augusto apre-
sentou o pedido de renúncia do 
cargo de secretário sociocultu-
ral do Sindicato. O pedido tem 
razões de cunho pessoal. 

Após a solicitação ter sido 
aprovada, foi deliberado que 
a pasta ficará sob a responsa-
bilidade do companheiro da 
CPFL Piratininga, Eduardo 
Ferraz Guedes, o Duda, até 
o final de novembro, quando 
termina a atual gestão.

Ex-diretor de base do Sindicato, 
Duda é técnico de subestação III

Fotos: Divulgação/TST

Reestruturação do setor elétrico do 
País é debatida com CNTI Fenatema

A juiza da 3ª Vara da Fa-
zenda Pública de Santos, Aria-
na Consani Brejão Degregório 
Gerônimo, proferiu sentença 
condenando a Sabesp a pagar 
diferenças de complementação 
de aposentadoria a 79 ex-funcio-
nários de nível G-Zero. 

A ação de integralidade, foi 
proposta pelo Sintius, na quali-
dade de substituto processual, 
com o objetivo de a estatal quitar 
as parcelas vencidas e os próxi-
mos pagamentos.

Na sentença, o juiz desta-
cou a legitimidade do Sindicato 
para defender em juízo os direi-
tos da categoria e seus filiados, 
assegurando o pagamento da 
complementação estabelecida 
pela lei 1.386/51 e estendida à ca-
tegoria pela lei 4.819/58 aos tra-
balhadores da Sabesp admitidos 
antes de 13 de maio de 1974.

A Diretoria do Sintius reali-
zará uma assembleia explicativa 
sobre o tema no próximo dia 4 
de novembro, às 9h30.

No TST, Marquito conversou com os ministros Ives Gandra Martins Filho (esquerda) e Hugo Carlos Scheuermann

79 complementados G-Zero 
alcançam vitória na Justiça

Mudanças na Diretoria

O presidente do Sintius, 
Marquito Duarte, acompa-
nhado do advogado da insti-
tuição Luiz Sérgio Trindade, 
esteve em Brasília (DF), nos 
dias 22 e 23 do mês passado, 
para cumprir uma intensa 
agenda de contatos e visitas 
na capital do País.

No dia 22, ambos tive-
ram uma audiência no Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST) com o ministro Hugo 
Carlos Scheuermann, com o 
objetivo de tratar de uma das 
ações do Sindicato que trami-
tam naquele órgão.

Ela se refere à reclama-
ção trabalhista sobre a cesta 
básica/cheque supermerca-
do dos aposentados da Sa-
besp do nível G-Zero, que 
foram suprimidas a partir 
de 1999 pela empresa. A de-
cisão de segunda instância 
sobre essa ação foi favorável 
ao pleito do Sintius para a 
manutenção do pagamento 
desses benefícios.

Apesar de haver liminar 
que garante o recebimento 
dos benefícios pelos autores 
da ação, o Sindicato quer que 
o recurso apresentado pela 

empresa e o julgamento de-
finitivo sejam agilizados pelo 
TST. Ao final da audiência, 
Marquito manifestou sua es-
perança de que o processo 
seja julgado ainda este ano.

Complementação
Outro tema discutido 

no TST foi o andamento da 
ação de complementação da 
aposentadoria para os empre-
gados da Sabesp do nível G-
Zero, cujo pagamento a esta-
tal suspendeu em 2011. 

A ação apresentada pelo 
Sintius naquela ocasião foi 
julgada procedente e a em-

presa, obrigada a continuar 
o pagamento da complemen-
tação, como ocorre até hoje. 
Essa luta teve ampla divulga-
ção na imprensa regional.

A empresa apresentou re-
curso ao TST para reverter sua 
derrota. O TST, no entanto, ain-
da não decidiu se aceita ou não 
o recurso, já que matéria idênti-
ca está sendo analisada pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) e 
apenas quando este apresentar 
sua decisão é que o processo se-
guirá ou não no TST, segundo o 
ministro e vice-presidente deste 
tribunal, Ives Gandra da Silva 
Martins Filho.

O presidente do Sintius 
e o advogado Luiz Sérgio  
Trindade aproveitaram a ida a 
Brasília no mês passado para 
se encontrar com o presiden-
te da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indús-
tria (CNTI), José Calixto Ra-
mos, e com o presidente da 
Federação Nacional dos Tra-
balhadores em Energia, Água 
e Meio Ambiente (Fenate-
ma), Eduardo Annunciato, o 
Chicão.

No encontro, foram tra-
tados diversos assuntos re-
lacionados ao setor elétrico, 

especialmente no que diz 
respeito à proposta dos tra-
balhadores para a reestrutu-
ração do setor que deverá ser 
apresentada ao Ministério das 
Minas e Energia.

Foi discutida ainda a ideia 
de organizar, por meio do 
Departamento Profissional 
dos Urbanitários (Depaurb) 
da CNTI,  uma revista sobre 
o setor elétrico para, de for-
ma didática, esclarecer sobre 
a crise hídrica, seus impactos 
para a economia, ao meio 
ambiente e os reflexos para a 
classe trabalhadora.

José Calixto, sempre foi um 
grande apoiador do Sintius

Eduardo Ferraz é o novo 
secretário socioculturalFotos: Divulgação


