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Myriam Veiga

O novo gerente da CPFL na região esteve no Sintius para ouvir as preocupações da categoria

O ano de 2012 começou
bastante agitado para os traba-
lhadores do setor energético, em
especial para os da CPFL Pira-
tininga. No início de janeiro, o
Sindicato tomou conhecimento
da intenção da empresa de
fechar o CO (Centro de Ope-
rações) da CPFL Piratininga da
Baixada Santista.

A unidade seria desativada
e transferida para Sorocaba, o
que provocaria o fechamento de
postos de trabalhos na região e
prejudicaria a qualidade da
prestação de serviço à po-
pulação.

O assunto ganhou grande
destaque na imprensa regional,
em especial no Jornal A Tribuna,
o maior do litoral paulista. Na
edição do dia 21, o editorial
(opinião do jornal) fez duras
críticas à intenção da CPFL.

Após a repercussão ne-
gativa e a ação rápida da Di-
retoria para reverter a situação,
o presidente Marquito Duarte
participou de  reunião, em
Campinas, com o diretor de
Operação da CPFL, Marco An-
tônio Vilella, no último dia 7.

Durante a conversa, o
representante da prestadora de
serviço explicou que a empresa
já havia investido cerca de R$
50 milhões em redes subterrâ-
neas, chaves-troncos e outros
equipamentos para realizar o
controle da distribuição de
energia à distância.

Marquito ressaltou a impor-
tância geográfica, econômica e
política da Baixada Santista,
bem como os prejuízos à socie-
dade, caso o CO fosse fechado.

Diante desses argumentos,
Vilella se comprometeu a sus-
pender o processo de trans-
ferência por tempo indeter-
minado.

Apoios
Apesar dessa grande vitória

obtida pelo Sintius, a classe
política da Baixada Santista
ainda está preocupada com o
possível fechamento do CO.

Na tarde do último dia 8, o
prefeito de Santos, João Paulo
Tavares Papa (PMDB) entrou
em contato com o presidente
Marquito para saber mais deta-
lhes sobre o assunto.

O chefe do Executivo
assumiu o compromisso de se
engajar na luta contra a desa-
tivação do CO na região. “Em
que pese o avanço da tecnologia
possibilitar operar à distância o
CO, Santos não pode abrir mão
dessa unidade”, afirmou o
prefeito.

Papa receberá um dossiê
sobre a importância do CO,
assim como a prefeita de Gua-
rujá e presidente do Condesb
(Conselho de Desenvolvimento
da Baixada Santista), Maria
Antonieta de Brito (PMDB).

O vereador Odair Gonza-
lez (PR), em parceria com a
Comissão Permanente de De-
fesa do Consumidor da Câmara
de Santos, realizará audiência
pública, no próximo dia 14, às
17 horas, para discutir o tema.

O evento será realizado no
Plenário do Legislativo (Praça
Tenente Mauro Batista Miranda,
1, Vila Nova) e terá a par-
ticipação de representantes do
Sintius e da CPFL.

Será uma excelente opor-
tunidade de esclarecer a im-
portância da permanência da
unidade na região.

A deputada estadual Telma
de Souza (PT) também apre-
sentou requerimento na As-
sembleia Legislativa questio-
nando a CPFL sobre a desa-
tivação do CO.

Categoria expõe preocupações ao
 novo gerente regional da empresa

O novo gerente do De-
partamento de Serviço da Rede
da CPFL Piratininga na Baixada
Santista, Luiz Antonio Alves
Cunha, esteve na manhã do
último dia 30, na sede do
Sintius, para participar de um
café da manhã e ouvir as preo-
cupações dos trabalhadores
levantadas pela atual diretoria.

Além do fechamento do
CO, o presidente do Sintius,
Marquito Duarte, cobrou a

implantação de um plano de
cargos e salários, uma antiga
reivindicação da categoria.

Marquito citou a necessi-
dade de estancar as tercei-
rizações e de aumentar o quadro
funcional, além de capacitar a
mão de obra, para evitar a sobre-
carga de trabalho e um aumento
da probabilidade de acidentes.

“Queremos criar uma agen-
da para discutir  investimentos
em equipamentos, linhas de

transmissão, capacitação e
problemas dos trabalhadores”,
frisou o presidente do Sintius.

Ao final, Cunha disse que
vai se empenhar para solucionar
as queixas apresentadas e que
todo o processo de mudança pre-
cisa ser analisado com cautela
para evitar problemas no futuro.

“Uma coisa vocês podem
ter certeza. Vamos priorizar a
segurança dos trabalhadores.
Não queremos heróis”, afirmou.

A Fundação Procon notifi-
cou, no dia 1º de fevereiro, a
CPFL Piratininga para esclare-
cer sobre as interrupções de
energia elétrica que ocorreram
na Baixada Santista entre 20 de
dezembro do ano passado e 25
de janeiro deste ano.

Após a análise das explica-

nar os problemas e medidas
adotadas para ressarcir os con-
sumidores.

O Procon cobrou da CPFL
dados sobre o programa de ma-
nutenção preventiva das redes
de distribuição de energia elé-
trica e o plano de contingência
durante o verão.

ções da prestadora de serviço,
esta poderá responder processo
administrativo e receber multa.

A entidade solicitou à em-
presa os seguintes esclarecimen-
tos: causas que provocaram a
interrupção de energia, duração
de cada uma das ocorrências,
providências tomadas para sa-

Procon notifica CPFL por problemas na Baixada
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Campanha salarial

CCCCConfira o calendárioonfira o calendárioonfira o calendárioonfira o calendárioonfira o calendário
Dia
14/2
14/2
15/2
15/2
15/2
16/2
17/2
28/2
28/2
29/2
28/2
29/2

13/03
13/03
14/03
15/03
15/03
16/03
16/03
20/03
21/03
21/03
22/03
26/03
26/03
27/03
28/03
29/03

Local
Cubatão (Sabesp)
Cetesb (Cubatão)
Guarujá (Sabesp)

V. de Carvalho (Sabesp)
Bertioga (Sabesp)

Praia Grande (Sabesp)
Saboó (Sabesp)

Peruíbe (Sabesp)
Mongaguá (Sabesp)
Itanhaém (Sabesp)

Water Port
Water Port

EA Santos (CPFL)
PMO Jabaquara (CPFL)

Praça dos Andradas (CPFL)
EA Praia Grande (CPFL)

Agência Praia Grande (CPFL)
EA São Vicente (CPFL)

Agência São Vicente (CPFL)
PMO Cubatão (CPFL)
EA Cubatão (CPFL)

Agência Cubatão (CPFL)
EA e Agência V. de Carvalho (CPFL)
SE Baixada Santista (ISA Cteep)
Operacionais/Administrativos (Cteep)
SE Baixada Santista (ISA Cteep)

Start - São Vicente
Start - Praia Grande

Horário
7h30

9 horas
7h30

9 horas
13 horas

7h30
7h30
7h30

13 horas
7h30

13 horas
13 horas

7h30
16 horas

7h30
7h30

9 horas
7h30

9 horas
7h30
7h30

9 horas
7h30
06h30

8 horas
15 horas
8 horas
7 horas

Dia da Semana
Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira
 Terça-feira

Quarta-feira
Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quinta-feira

Segunda-feira
Segunda-feira

Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira

Diretoria realiza as primeiras
reuniões setoriais com a categoria

Comunicação
Sindicato terá maior interatividade com trabalhadores por meio das redes sociais

www.facebook.com - no campo busca,
digite Sindicato dos Urbanitários de Santos

http://twitter.com/@Sintius

www.youtube.com/user/UrbanitariosSantos

www.flickr.com/photos/urbanitarios_santos/

Informação

Um dos principais com-
promissos da nova gestão da
Diretoria do Sintius, empossada
em dezembro último, é aper-
feiçoar e ampliar as formas de
comunicação com os traba-
lhadores urbanitários da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira.

A primeira ação tomada
para colocar em prática o ob-
jetivo firmado pelo Sindicato foi

a realização de um workshop
para debater a importância do
uso das plataformas de mídias
sociais, tão presentes no nosso
dia a dia - ler matéria ao lado.

Diante disso, o Sindicato
criou recentemente contas no
Flickr (site onde ficam hos-
pedadas fotos), Youtube (portal
de armazenamento de vídeos),
bem como no Twitter e no

Facebook, onde os trabalhado-
res terão acesso às últimas no-
tícias relacionadas à categoria.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, explicou que
uma maior interação com a cate-
goria é fundamental para manter
os companheiros bem infor-
mados sobre os assuntos ligados
às campanhas salariais e à atua-
ção da entidade junto às empresas.

A categoria participou ativamente das reuniões setoriais

Sandro Thadeu

A Diretoria do Sindicato
iniciou, no final do mês pas-
sado, as primeiras reuniões
setoriais de preparação para a
campanha salarial deste ano.

A agenda teve início em
31 de janeiro, nas unidades do
Vale do Ribeira e da Baixada
Santista da Sabesp e da Ce-
tesb.

Durante os encontros, o
presidente Marquito Duarte e
demais secretários estão res-
pondendo várias questões
levantadas pela categoria.

Por exemplo, a nossa
diretoria tem esclarecido aos
trabalhadores da Sabesp o
andamento  das negociações

sobre as negociações para
diminuir o déficit atuarial do
plano previdenciário da Sa-
besprev

O Sintius também está
trazendo informações aos
associados sobre as discus-
sões da PLR deste ano e
recolhendo as propostas para
a construção do novo plano
de cargos e salários.

Energéticas
A partir de 13 de março,

o Sindicato dará início as
reuniões setoriais nas uni-
dades da CPFL Piratininga,
ISA Cteep e na Start Enge-
nharia.
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Eleições

Categoria escolhe os novos
representantes sindicais

Locais de trabalho
Sabesp (Saboó)
Sabesp (EPC)

Sabesp (RSO Perdas)
Sabesp (São Vicente)

Sabesp (Cubatão)
Sabesp (Guarujá)
Sabesp (Bertioga)

Sabesp (Operação Mongaguá/
Itanhaém/Peruíbe)

Sabesp (Setor de Juquiá)
Sabesp (Setor de Registro)

Sabesp (Setor de Jacupiranga)
Sabesp (Setor de Iguape)

Cetesb (Registro)
Water Port

Cooperativa de Itariri
ISA Cteep

Start (São Vicente)
CPFL - Praça

CPFL - EA Praia Grande
CPFL - EA São Vicente

Candidatos eleitos
Fábio Prudêncio Mota

Alvanir Fernandes
Bruno José do Carmo

Cláudio Luiz Oliveira dos Santos
Ednilson Nunes dos Santos
José Carlos Silva de Jesus

Ivair Ramos
Wagner Aragão

Pablo Rogério Alves
Vanderson de Quevedo

Yurgis Kairys
Adriano de Almeida Dantas
Paulo César Lemos Silva
Fabrício da Silva Souza

Roberto Dias Rita
Márcio Roberto da Costa

Anderson José de Oliveira
João Carlos Santos Pinto

Felipe Marques Xavier
Márcio Alexandre de Jesus Bráz

A Diretoria realiza neste dia
10 de fevereiro, às 14 horas, a
posse e a primeira reunião com
os representantes sindicais elei-
tos para a gestão 2012/2014.

As eleições para o cargo
foram realizadas em 24 e 25 de
janeiro. No total, foram 20 urnas
espalhadas pela Baixada San-
tista e pelo Vale do Ribeira.

Funções
O representante sindical

tem funções importantes, como
representar a entidade sindical

A Secretaria de Comunica-
ção do Sintius promoveu o
Workshop de Comunicação, no
dia 19 de janeiro. O objetivo do
evento foi apresentar as princi-
pais plataformas de mídias so-
ciais utilizadas por organizações,
bem como analisar o site do
sindicato e o boletim mensal
impresso Jornal Urbanitário.

Dirigido a todos os direto-
res e funcionários, o encontro foi
aberto pelo presidente Marquito
Duarte. “A comunicação sem-
pre foi uma prioridade nossa.
Queremos agilizar a informa-
ção por meio dos novos recur-
sos tecnológicos, que permitem
maior rapidez e eficácia da no-
tícia ”, disse.

O tema “Redes sociais
como meio de comunicação”
foi apresentado pelo assessor de
imprensa da Prefeitura de Ita-
nhaém, Thiago Zanotto. Ele
palestrou sobre a importância
dos meios online para o marke-
ting nas empresas e governos.

Na sequência, foi a vez do
estagiário Bruno Arrivabene,
também de Itanhaém, falar da

sua experiência no uso do
audiovisual integrado às redes
sociais de instituições governa-
mentais.

Outro assunto debatido  foi
o site. O analista de sistemas,
Carlos Nunes e a webdesigner,
Maria Laís Carneiro, donos da
empresa “Criarnaweb E-Solu-
tions” explanaram sobre as novas
plataformas de mídias e sobre

reestruturação, layout e seguran-
ça a serem implantados no site.

Porta-voz
A intenção do atual secre-

tário de Comunicação da enti-
dade, Jorge Arrivabene, ao pro-
mover o evento é ampliar e ex-
pandir as informações geradas
pelo setor de comunicação do
Sindicato, agregando as novas

A eleição teve grande participação da categoria urbanitária

Sandro Thadeu

no local de trabalho e levantar
os problemas e as reivindi-
cações dos associados.

Outras funções previstas:
fazer sindicalizações, distribuir
o material oficial do Sintius e
participar das reuniões convo-
cadas pelo Sintius.

Origem
A figura do representante

sindical foi criada pelo ex-pre-
sidente do Sintius, Percival de
Abreu Filho. Na época, o nome
do cargo era delegado sindical.

Informação

tecnologias da informação
como Facebook e Twitter.

“Para isso contamos tam-
bém com a participação do re-
presentante de base. Ele será o
porta-voz do sindicato para a
divulgação do que acontece em
cada local de trabalho. Portanto
é importante que aconteça essa
participação direta dos diretores
nessa reestruturação”, finaliza.

Sintius promove
Workshop de
Comunicação

Fotos Myriam Veiga

Laís Carneiro, da Criarweb, e o secretário do Sintius, Jorge Arrivabene Thiago Zanotto, da Prefeitura de Itanhaém, foi um dos convidados
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Novos sócios - Dezembro/2011
Daniel Maiao Serra - Ativa/ CPFL

Itamar Teixeira de Oliveira - Aposentado/ Sabesp
José Chagas da Conceição - Aposentado/ Sabesp
Luiz Carlos Gomes Gouvea - Aposentado/ Sabesp
Marcos Augusto Campina - Aposentado/ Sabesp

Ramalho Ferreira de Figueiredo - Aposentado/ Sabesp
Rivaldo Ponsoni - Aposentado/ Sabesp

Salvador Felicino da Silva - Aposentado/ Sabesp
Sesary Roberto de Oliveira - Aposentado/ Sabesp

Valdemar Félix - Aposentado/ Sabesp
Wilson Muniz de Lima - Ativa/ ISA Cteep

Aposentados e pensionistas - Sabesp

Após pressão do Sintius, grupo volta
a receber o cartão alimentação

O direito de receber o benefício foi obtido graças ao trabalho do Departamento Jurídico do Sintius

Myriam Veiga
O Sintius inicia o ano com

uma grande vitória. No dia 20
de janeiro, a Sabesp entregou o
cartão alimentação a um grupo
de aposentados e pensionistas.
Tal atitude é o resultado de uma
ação judicial do Departamento
Jurídico do Sindicato, que a
empresa foi obrigada a cumprir.

Agora, esses inativos pas-
sam a receber todo o mês os
valores correspondentes à cesta
básica, benefício que tinha sido
suspenso pela empresa.

A entrega do cartão acon-
teceu no Escritório Central da
Sabesp, com a presença do
secretário de Assuntos Jurídicos,
Marcelo Nacarato, e do advoga-
do da entidade, Sérgio Fabiano.

A partir deste mês, o grupo
passa a receber uma verba

mensal e permanente no valor
de cerca R$160,00.

Para Fabiano, essa foi uma
vitória importante para o Sin-
dicato, uma vez que esse direito
foi reconhecido tanto pelo TRT
(Tribunal Regional do Trabalho),
quanto pelo TST (Tribunal
Superior do Trabalho).

“Essa foi uma verba re-
tirada indevidamente dos apo-
sentados. Portanto, estamos
bastante satisfeitos com a vitória
nessa ação”, declara.

O encanador aposentado
Francisco Mota Farias não
escondeu a satisfação ao voltar
a receber o benefício. “Essa luta
vem desde 2006. Estou muito
feliz mesmo de voltar a receber
o dinheiro. Só tenho que agrade-
cer o nosso sindicato pela ajuda”.

Em novembro de 2011, foi
entregue para esse mesmo grupo

um cheque correspondente ao
período em que a Sabesp deixou

de incorporar o valor da cesta
básica ao benefício.

Falecimentos
Jorge Luiz Pennick

Falecido em 5/1/2012
Aposentado/ CESP

Herminia Ruiz Malorga
Falecido em 23/1/2012

Pensionista/ Sabesp

Manuel Gomes Santana
Falecido em 24/1/2012

Aposentado/ CPFL Piratininga

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:

Março - Dias 5, 12, 19 e 26
Abril - Dias 2, 9, 16 e 23

PLANTÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Recadastramento de sócios pela SAAP
Para que as informações

do nosso Sindicato sejam
agilizadas aos aposentados e
pensionistas urbanitários, a
Secretaria de Assuntos para
Aposentados e Pensionistas

(SAAP) solicita a todos(as)
que, na medida do possível,
forneçam o endereço de e-
mail e atualizem os números
dos telefones residencial e
celular.

Sempre que houver alte-
rações em seus dados ca-
dastrais, por favor, comuni-
quem a SAAP.

O telefone para contato
é 3226-3200.

Aviso aos aposentados e pensionistas da Sabesp
A mensalidade dos sócios

do Sintius aposentados e pen-
sionistas da Sabesp sempre é
baseada no valor do salário
mínimo (5% para aposentados
e 2,5% aos pensionistas).

No final do ano passado,
a Diretoria determinou que o

valor da mensalidade em 2012
seria o mesmo do ano passa-
do: R$ 27,25 para aposenta-
dos e R$ 13,63.

No entanto, a Sabesp pro-
cessou automaticamente, em
janeiro, o valor das mensali-
dades dos complementados

com base no novo salário mí-
nimo em vigor. (R$ 622,00)

Diante disso, a Secretaria
de Finanças informa que a
empresa já foi comunicada e
os devidos acertos em folha
de pagamento serão realiza-
dos em fevereiro.

As entidades sindicais
foram surpreendidas no final
do ano passado com a re-
tomada dos debates sobre a
PEC 369, enviada em 2005,
ao Congresso Nacional pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).

A emenda que propõe
grande alteração nos artigos
8º, 11º e 37º da Constituição
tem por objetivo promover
uma ampla reformulação na
estrutura sindical no país.

Entre os principais pontos
da discussão estão o fim da

Congresso Nacional volta a discutir PEC 369
dias 6 e 7 de outubro, posicio-
naram-se contra a proposta.

 O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, entende que
aprovação de uma emenda
como esta promoverá o en-
fraquecimento das entidades
sindicais no País e trará pre-
juízo aos trabalhadores.

“Neste momento, é im-
portante que as entidades
sindicais e os seus dirigentes
se mobilizem contra a pro-
posta para evitar surpresas
desagradáveis adiante”, de-
clara Marquito.

unicidade sindical e da con-
tribuição sindical, a extinção do
conceito de categoria e a intro-
dução da eleição de repre-
sentantes dos trabalhadores nos
locais de trabalho.

A emenda institui ainda
a negociação coletiva e direito
de greve para os servidores da
Administração Pública.

Os sindicatos, reunidos
na primeira Conferência Na-
cional de Saneamento do
Departamento Profissional
dos Urbanitários da CNTI,
que aconteceu em Santos nos

Ameaça aos trabalhadores


