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Durante o discurso, o presidente Marquito agradeceu o apoio dos familiares e reafirmou os compromissos para com a categoria

Com o salão de festas
lotado, a sede da Abrescas foi
palco, no dia 19 de dezembro,
da cerimônia de posse da
nova diretoria do Sintius, que
comandará a entidade nos
próximos quatro anos. Esse é
o quarto mandato conse-
cutivo de Marquito Duarte
como presidente do Sintius.

O evento foi bastante
prestigiado pela imprensa,
autoridades políticas e sin-
dicais da Baixada Santista,
estaduais e até nacionais, o
que demonstra a credibilidade
do trabalho desenvolvido
desde 2001.

Durante o discurso, Mar-
quito agradeceu a presença
dos convidados e o apoio
dado pelos familiares ao longo
desses anos que está à frente
do Sintius. Além disso, ratifi-
cou as metas e as propostas
para a gestão 2011/2015.

“O objetivo desta dire-
toria é aumentar o combate à
terceirização dos serviços,
estimular os debates de saúde
e segurança do trabalhador e
qualificar permanentemente
os quadro das direção sin-
dical’, afirmou.

Do ponto de vista cor-
porativo, o presidente do
Sintius pretende buscar uma
solução para os problemas
enfrentados pela categoria na
Sabesprev, na Fundação
CESP e lutar ainda mais pela
valorização dos aposentados
e pensionistas que ajudaram
a construir a nossa história.

“São questões essenciais
como estas que vamos iniciar
a nossa gestão participando
efetivamente de todas as
lutas. Esse é o papel do nosso
sindicato em prol de toda a
categoria urbanitária”, frisou.

Myriam Veiga

Bastante prestigiada, a posse da nova diretoria foi realizada no dia 19 de dezembro, em Santos

Prestígio
As autoridades políticas

presentes na posse, como a
presidente estadual do PCdoB,
Nádia Campeão, reconheceram
o grande trabalho desenvolvido
pela atual diretoria comandada
por Marquito Duarte.

“O Sintius já tem uma
trajetória importante na cidade e
tem um papel de destaque,
promovendo um sindicalismo
atuante na região”, destacou.

Os elogios também vieram
de sindicalistas, como do presi-
dente do Sintaema, René Vicente
dos Santos, do presidente do
Sindicato dos Eletricitários de
São Paulo, Carlos Alberto dos
Reis, o Carlão, do secretário e
presidente da central sindical,
Canindé Pegado e Ricardo Pa-
tah, respectivamente.

“É um privilégio poder
acompanhar a trajetória de
Marquito à frente de todas as
lutas em prol da categoria.

Parabéns à nova diretoria e
contem com a Fenatema sempre
que precisarem”, afirmou o
presidente da Fenatema, Edu-
ardo Annunciato, o Chicão.

Ex-superintendente re-
gional da Sabesp e prefeito de
Santos, João Paulo Tavares
Papa (PMDB), relembrou os
tempos em que trabalhava com
Marquito na empresa. “Se há
uma categoria que eu sempre

defendi e defendo é a urbanitária.
E a experiência profissional mais
produtiva na minha vida foi
enquanto estive na Sabesp.
Aprendi a respeitar a lucidez de
Marquito na busca de resultados
sem conflitos desnecessários”.

A posse contou ainda com
a presença do diretor-executivo
da Agem (Agência Metropoli-
tana da Baixada Santista),
Marcos Adegas (PSDB) e dos

secretários municipais de Meio
Ambiente, Fabio Alexandre Nu-
nes, o professor Fabião (PSB),
e de Assuntos Portuários e Marí-
timos, Sérgio Aquino (PMDB).

Representantes das empre-
sas da categoria estiveram no
evento, como o superintendente
da Sabesp na Baixada Santista,
João César Queiroz Prado,  e o
superintente de RH e Qualidade
da estatal, Walter Sigollo.
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Confira as últimas
notícias da categoria

em nosso site
www.sintius.org.br
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Dia

31/1, 1/2

e 2/2

6/2

7/2

8/2

9/2

10/2

13/2

14/2

14/2

15/2

15/2

15/2

16/2

17/2

28/2

28/2

29/2

28/2

29/2

Local
P. de Toledo/ Itariri (Sabesp)

Miracatu (Sabesp)

Juquiá (Sabesp)

Iguape/ I.Comprida (Sabesp)

Pariquera-Açu (Sabesp)

Jacupiranga (Sabesp)

Iporanga (Sabesp)

Eldorado (Sabesp)

Cananeia (Sabesp)

Cajati (Sabesp)

Sete Barras (Sabesp)

Registro (Sabesp e Cetesb)

Central (Sabesp)

Divisão Santos

(Almoxarifado - Sabesp)

São Vicente (Sabesp)

EPC (Sabesp)

ETA (Sabesp)

Cetesb (Santos)

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

Horário

a definir

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

8h30

7h30

9 horas

7h30

9 horas

13 horas

7h30

7h30

7h30

13 horas

7h30

13 horas

13 horas

Dia da Semana

De terça

a quinta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Terça-feira

Terça-feira

Quarta-feira

 Terça-feira

Quarta-feira

Sintius inicia
mobilização da
categoria para

campanha
salarial 2012

Um novo ano já come-
çou e promete ser muito
agitado para a atual diretoria
do Sintius. Uma das primeiras
ações de 2012 será a re-
alização das reuniões se-
toriais, o pontapé inicial da
mobilização da categoria para
as campanhas salariais.

Os primeiros encontros
deste ano serão realizados a
partir do dia 31 de janeiro, nas
unidades da Sabesp e da
Cetesb do Vale do Ribeira.

Em fevereiro, será a vez
de ouvir os companheiros da
Water Port, assim como a-
queles que atuam na Sabesp
e na Cetesb da Baixada.

Durante as reuniões se-
toriais, os diretores do Sin-
dicato irão aos locais de
trabalho para ouvir os anseios
e as reclamações dos asso-
ciados a serem registradas nas
pautas de reivindicações para
as empresas.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, compara as
reuniões setoriais à pré-tem-
porada dos clubes de futebol
para os campeonatos. No
nosso caso, o torneio principal
é a campanha salarial.

Nessas ocasiões, a Di-
retoria também explicará a
atual conjuntura para a pró-
xima campanha salarial.

É importante que todos
os companheiros da nossa
base se mobilizem e demons-
trem união para termos su-
cesso nas nossas mobili-
zações.

As intensas atividades da
nossa categoria são um gran-
de diferencial durante as
negociações pelo reconhe-
cimento profissional e me-
lhores salários e condições de
trabalho.

Demais empresas
A Secretaria de Organi-

zação do nosso sindicato
ainda definirá o calendário
das reuniões setoriais nas
unidades das empresas do
setor energia, como CPFL
Piratininga, Start Engenharia
e ISA Cteep.

Os dias e locais dos pró-
ximos encontros serão in-
formados por meio do nosso
site (www.sintius.org.br) e na
próxima edição do Jornal
Urbanitário, em fevereiro.
Aguardem!
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Representantes sindicais

Eleições serão realizadas
nos dias 24 e 25 de janeiro

Jogo Rápido

Urna
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
19
20

Locais de trabalho
Sabesp (Saboó)
Sabesp (EPC)

Sabesp (RSO Perdas)
Sabesp (São Vicente)
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 - Praça

CPFL - EA Praia Grande
CPFL - EA Praia Grande
CPFL - EA São Vicente

Inscritos
Fábio Prudêncio Mota

Alvanir Fernandes
Bruno José do Carmo

Cláudio Luiz Oliveira dos Santos
Ricardo de Jesus Rodrigues
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 de Silva Souza

Roberto Dias Rita
Márcio Roberto da Costa

Anderson José de Oliveira
Roberto Barboza Nóbrega
João Carlos Santos Pinto
Wlademir Ribeiro Gomes

Felipe Marques Xavier
Márcio Alexandre de Jesus Bráz

Requalificação Profissional da
CPFL  – Dos dias 1º a 10 de
cada mês estão abertas as ins-
crições para o programa de
atualização e aperfeiçoamento
profissional, conforme item 27
do ACT. Aproveite essa opor-
tunidade, estude e se prepare para
novas oportunidades. A empresa
reembolsa o valor de 80% da
parcela do curso com teto limi-
tador em R$ 400,00 para gra-
duações e em R$ 300,00 para
cursos de idiomas.

Fundação CESP – Nos últi-
mos meses do ano passado, a
Fundação CESP esteve reu-
nida por várias vezes com os
comitês gestores e conselho
deliberativo, apresentando
propostas para a redução da
taxa de juros da meta atuarial

e do indexador – hoje o IG-
PD-I. Após exaustivos en-
contros, o comitê gestor da
CPFL decidiu, por unani-
midade, manter os índices
atuais de 6% na taxa de juros,
o indexador já havia sido
descartado até pela própria
entidade anteriormente.

Plano de Carreira - Conforme
o item 19 do ACT, a empresa se
compromete a revisar e divulgar
o plano de carreira. O do-
cumento está disponível para
consulta interna dos compa-
nheiros no portal RH. Con-
tinuamos cobrando da empresa
a correção de tabela no plano de
cargos e salários nos seus valores
que está congelada desde abril de
2008, o que é  imoral e des-
respeitoso para com a categoria.

Redução da jornada de tra-
balho nos dias de pagamento
– A Sabesp de Peruíbe de-
cidiu impor aos trabalhadores
daquela unidade o fim do
benefício da liberação de duas
horas na jornada de trabalho no
dia do pagamento. O caso
ocorreu no início deste ano e
é inaceitável. Estamos de
olho!

Falta de atendentes –  O
quadro insuficiente de aten-
dentes na Sabesp tem obrigado
os funcionários da área técnica
a exercerem o cargo. Isso tem
causado reclamações por parte
dos técnicos, uma vez que a
jornada de trabalho é diferen-
ciada. O Sintius está apurando
o caso e não permitirá que o
problema continue.

Sabesprev
Plano de saúde adota medidas

para melhorar atendimento
A Sabesprev passou a adotar

algumas ações para atender
melhor os usuários do plano de
saúde, tendo em vista o cum-
primento das normas regula-
mentadoras 259 e 268 da ANS
(Agência Nacional de Saúde Su-
plementar).

Os documentos tratam da
garantia de atendimento dos
beneficiários, inclusive o fi-
nanciamento de transporte, caso
a rede credenciada não ofereça
cobertura no município ou
região, e a garantia do reembolso
por serviços e procedimentos
pagos pelo próprio paciente.

Diante disso, a fundação
tomou medidas, conforme anun-
ciado em reunião do conselho

deliberativo da fundação, em 21
de dezembro.

A Sabesprev terá de ofe-
recer atendimento dentro do
prazo no município ou região. Se
isso não for viável, ela pagará os
gastos de transporte. Caso tal
hipótese não ocorra, o paciente
terá de arcar com os custos e,
posteriormente, ser ressarcido
pela fundação, com base nos
valores pagos à rede credenciada.

A entidade ainda definirá
o reembolso para transporte in-
termunicipal convencional, pa-
gará R$ 0,79 por quilômetro ro-
dada para casos em que a con-
dição de beneficiário demandar,
segundo relatório médico, e
reembolsará os pedágios.

A diretoria do Sintius
realiza nos dias 24 e 25 de
janeiro as eleições para re-
presentantes sindicais para a
gestão 2012/2014. A coleta
dos votos ocorrerá das 7h30 às
16h30 nos locais de trabalho.

No total, serão 20 urnas
espalhadas pela Baixada Santista
e Vale do Ribeira. Em três locais,
haverá disputa acirrada entre
dois candidatos: Sabesp – São
Vicente, CPFL – Praça e CPFL
– EA Praia Grande.

Vale destacar que todos
os associados com mais de
seis meses de filiação podem
participar do processo elei-
toral. Se houver empate em
alguma das três urnas com
dois concorrentes, haverá
nova eleição em 8 e 9 de
fevereiro naquele local.

O representante sindical
tem funções importantes, como
representar a entidade sindical
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.
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Novos sócios - Dezembro/2011
Beatriz Salvador Dias - Ativa/Sabesp

Celso Manoel dos Santos - Aposentado/Sabesp
Jairo Garcez dos Santos - Ativa/CPFL

João Moreira Dias - Aposentado/Sabesp
Luciano Kozilek - Ativa/Sabesp

Luzia Spina Gomes - Aposentada/Cetesb
Marcelo Gomes da Silva - Ativa/Sabesp

Sueli Marques Gonzalez - Aposentada/Sabesp
Wilson Roberto Souza - Ativa/CPFL

CPFL Piratininga

Feliz Ano-Novo
(com luz) e adeus

ano velho (sem luz)

O livro do ex-sabespiano de 76 anos é fruto de vasta pesquisa
de uma altitude superior a 300
metros, teriam sido feitos por
um gigante ou por extrater-
restres. “Para quem é inex-

Sandro Thadeu

Esperamos que as con-
cessionárias de energia elé-
trica que abastecem a Baixada
Santista possam rever seus
conceitos no quesito qua-
lidade e que o ano de 2012
possa ser bem diferente do
que foi 2011.

Esperamos que não se re-
pitam as interrupções no for-
necimento de energia, como
a de 20 de dezembro, quando

praticamente toda região
atendida pela CPFL Pira-
tininga ficou às escuras. Até
o momento ninguém escla-
receu os motivos do apagão.

O que vimos foi um ver-
dadeiro jogo de empurra-
empurra sobre o verdadeiro
culpado dessa situação.

Certamente, a falta de
investimentos em mão de obra
e o baixo orçamento em ma-

nutenção são alguns dos mo-
tivos que ajudam a explicar as
constantes falhas.

As empresas do setor de
energia não estão investindo o
necessário no quadro fun-
cional. e procuram, cada vez
mais, sobrecarregar o traba-
lhador com tarefas exaustivas,
pressões ameaçadoras e sem
preocupação com segurança.
Em 2012, estaremos de olho.

Aposentado da Sabesp lança livro no dia 30
Entre o céu e a terra há

mistérios que mexem com a ca-
beça dos homens e que precisam
ser desvendados, como os de-
senhos nas Planícies de Nazca,
no deserto litorâneo do Peru.

Em busca de respostas, o
aposentado da Sabesp Ovídio
Felipe iniciou uma pesquisa so-
bre o tema e relacionou as ima-
gens com trechos do primeiro
capítulo da Bíblia, Gênesis, que
trata da criação do mundo.

O estudo dele está publi-
cado no livro Gênesis e os
Desenhos das Linhas de
Nazca, da Editora Comunicar.
A publicação será lançada em
30 de janeiro, às 17 horas, na
sede do Sintius. No local,
haverá palestra sobre o tema.

Segundo Ovídio Felipe, o
trabalho é fruto de uma pesquisa
iniciada há 25 anos, após ler
reportagens sobre o tema.

Ex-funcionário da Sabesp,
o autor do livro explicou que
existe a lenda que os desenhos,
que só podem ser observados

Eleições
2012, um ano para avaliar e
definir os rumos do futuro

O ano de 2012 promete
ser bastante agitado para a
nossa categoria. Serão muitos
desafios pela frente e o Sintius
conta com você, associado,
para superar as dificuldades
impostas pelas empresas ao
longo dos próximos meses.

Em fevereiro, os tra-
balhadores têm o primeiro
compromisso que é ir às urnas
para votar no representante
sindical de sua preferência. Os
eleitos terão a responsa-
bilidade de representá-los nos
locais de trabalho e fortalecer
a presença do Sintius nesses
lugares.

Este ano é especial por
outro motivo, devido às elei-

ções municipais. É a hora de
avaliar tudo o que foi feito
pelos nossos representantes
nas prefeituras e câmaras
municipais.

Em outubro, os com-
panheiros terão de votar nos
candidatos a prefeito e a
vereador de sua preferência.
É importante analisar o his-
tórico e o compromisso deles
para com os interesses dos
trabalhadores.

A todo o momento, sur-
gem inúmeros debates e pro-
jetos de lei nas casas le-
gislativas, cuja intenção é
apenas prejudicar a classe
trabalhadora. Portanto, não
desperdice seu voto.

periente como eu, a missão de
escrever o livro foi difícil, tor-
nando-se um grande desafio”,
frisou ele, que está com 76 anos.

Cetesb
Empresa descumpre Acordo Coletivo

Falecimento
Waldyr Ferrauche

Falecido em 23/12/2011
Aposentado/Sabesp

Apesar de estar incluso
no ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho) 2011/2012, a di-
reção da Cetesb está des-
cumprindo o item 26 re-
ferente à flexibilização do
horário da jornada de tra-
balho.

O ACT atual prevê o
horário flexível para todos os
trabalhadores da empresa. No
entanto, há uma proibição
para que os companheiros não
usufruam desse benefício.

Vale destacar que a di-
reção também não apresen-

tou nenhuma justificativa
plausível para tomar tal a-
titude.

O nosso sindicato vai
entrar em contato com a
Cetesb cobrando explicações
e exigindo que a norma do
ACT seja cumprida.

ADCE-Santos

Eleitos em 11 de novembro
do ano passado, os novos re-
presentantes do Conselho De-
liberativo da ADCE-Santos,
liderados pelo nosso diretor
Edevaldo de Abreu Peres, to-
maram posse em 13 de de-

Representantes do Conselho
Deliberativo são empossados

zembro. O principal objetivo da
gestão é a construção da nova
sede social na Av. Santista, 870.
O conselho informa que, a partir
de janeiro deste ano, os asso-
ciados terão de arcar com a
mensalidade de R$ 15,00.


