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O posicionamento dos prefeitos da Baixada Santista pela permanência do CO na região foi firme

O Condesb (Conselho de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada San-
tista) aprovou, por unanimi-
dade, no último dia 28 de
fevereiro, uma moção de apoio
aos trabalhadores da CPFL
Piratininga, devido à ameaça de
fechamento do CO (Centro de
Operações) da região.

A solicitação partiu da chefe
do Executivo de Guarujá, Maria
Antonieta de Brito (PMDB), que
também presidia o órgão, for-
mado por prefeitos e represen-
tantes do Governo do Estado.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, o secretário
geral, Fernando Duarte, e tra-
balhadores da categoria também
participaram do evento rea-
lizado em Santos. Antonieta
aproveitou a ocasião para res-
saltar o papel do Sindicato em
defender não somente os postos
de trabalho, mas a qualidade do
serviço prestado.

No entendimento dos pre-
feitos, o fim do CO pode sig-
nificar um retrocesso e acabará
dificultando o abastecimento de
energia elétrica local.

O chefe do Executivo de
Santos, João Paulo Papa
(PMDB), foi firme ao avisar à
comunidade que não aceitava a
saída do CO. O fato ganhou
grande destaque na imprensa.

“A prefeitura já se opôs
formalmente a esta desativação.
São 14 profissionais que per-
deriam seus postos de trabalho

neste equipamento, que é de alta
tecnologia. O serviço perderá
em qualidade se sair do controle
da região”, disse.

Antonieta destacou ainda
que estamos em plena era do
desenvolvimento e que o fe-
chamento da unidade da CPFL
era inaceitável.

Esforço reconhecido
Valeu a mobilização e ar-

ticulação do Sintius junto às
autoridades da região para pres-
sionar a CPFL a rever o pla-
nejamento estratégico 2012/
2016, que prevê o encerramento
das atividades do CO na Baixada.

Desde janeiro deste ano,
quando o jornal A Tribuna
divulgou às denúncias do Sintius
sobre a intenção da empresa de
desativar a unidade, o caso to-
mou corpo em toda a mídia e
junto às autoridades. Foram
várias as reportagens sobre o
assunto divulgadas nas rádios,
emissoras de TVs e jornais.

O Sintius entende que a
extinção do CO pode gerar rees-
truturação e desativação em ou-
tros setores como aconteceu em
Jundiaí anos atrás, ocasionando
corte de pessoal.

Última notícia
No dia do fechamento

desta edição, o presidente da
CPFL Piratininga, Hélio Viana,
estava em Santos, com o pre-
feito Papa, para tratar da per-
manência do CO na região.

Hélio Viana reverá a decisão da empresa
Graças à articulação e à

mobilização do Sintius, a audi-
ência pública do dia 14 de feve-
reiro, na Câmara Municipal de
Santos, teve a participação do
vice-prefeito Carlos Teixeira
Filho (PSDB) e da prefeita do
Guarujá, Maria Antonieta Brito
(PMDB).

Também participaram do
evento público vereadores,
segmentos da sociedade civil,
representantes da categoria e
familiares. O encontro no
Legislativo foi chamado pelos
vereadores Odair Gonzalez
(PR) e Antônio Carlos Banha
Joaquim (PMDB).

Todos que fizeram parte
da mesa usaram a palavra para
defender e exigir da empresa a
permanência do CO na Baixada
Santista, como Antonieta, que
trouxe o respaldo de todos os Audiência pública teve a participação de mais de 150 pessoas

prefeitos da região. “Se tivermos
que ir às ruas, nós iremos,
porque temos capacidade de
mobilizar a Baixada Santista
inteira”, afirmou.

O presidente da CPFL
Piratininga, Hélio Viana Pereira,
sensível às argumentações e à
pressão dos participantes, ad-
mitiu rever a situação e buscar
alternativas para o caso.

“Acreditamos na sensi-
bilidade e no espírito democrá-
tico do Hélio Viana para rever a
posição da empresa, mas pre-
cisamos nos manter atentos e
mobilizados para, se preciso for,
retomarmos a luta em defesa de
emprego e da excelência na
qualidade dos serviços pres-
tados em Santos e região”, frisou
Marquito.
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ISA Cteep

Sintius e empresa
discutem pendências

de ACTs anteriores
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www.flickr.com/photos/urbanitarios_santos/

A empresa informou que há um estudo para aumentar o número de funcionários na nossa região

Myriam Veiga

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, e o diretor
Nelson Dias estiveram reu-
nidos no último dia 26, em
nossa sede, com os repre-
sentantes da ISA Cteep Silvio
Luiz de Souza e Luiz Antônio
Escarabello. O motivo do en-
contro foi discutir pendên-
cias de ACTs de anos ante-
riores e prévias do ACT 2012.

Um dos assuntos tratados
refere-se ao número insu-
ficiente de trabalhadores na

empresa. O Sintius vem lutan-
do para que a companhia não
demita funcionários e faça
contratações, com o objetivo de
melhorar não só as condições
de segurança no trabalho, mas
também melhorar o aten-
dimento à população.

Outra questão avaliada
durante a reunião foi a folha
de pagamento. A diretoria do
Sintius vem constatando uma
defasagem salarial, devido ao
congelamento dos salários

oferecidos aos trabalhadores
com mais tempo de serviço.

A empresa alega já ter um
estudo que indica a neces-
sidade de contratações e que
ainda este ano aumentará o
efetivo. Quanto às faixas
salariais, a energética realizará
ajustes em abril, após a ava-
liação dos trabalhadores.

Sobre a PLR 2011, o
pagamento está previsto para
acontecer na primeira quin-
zena de março.

Novos sócios - Fevereiro/2012
Daniel Vicente Eugido Ferreira - Ativa/ISA Cteep

Dawerson Padilha Pereira - Ativa/Sabesp
Diogenes Benedicto Arruda - Aposentado/Sabesp

Diogo Rossignatti - Ativa/Sabesp
Emilson de Souza Bento - Ativa/Sabesp

Gabriel Bueno de Aguiar - Aposentado/Sabesp
Hortêncio Francisco do Nascimento - Aposentado/Sabesp

Inez Aparecida de Caires Silveira - Ativa/Sabesp
Jefferson Figueira - Ativa/Sabesp
Jorge Hélio da Silva - Ativa/CPFL

Júlio Cesar Alves Santiago - Ativa/Sabesp
Marcos Bandeira dos Santos - Ativa/Sabesp

Maria do Carmo da Silva Lima - Pensionista/Sabesp
Maria Helena Florido Santos - Pensionista/Sabesp

Maria Regina Finoti Ferreira Silva - Aposentada/Sabesp
Neusa de Freitas Lemos - Pensionista/Eletropaulo

Nilson Carlos G. da Silva - Ativa/Sabesp
Paulo Cesar Lemos Silva - Ativa/Cetesb
Silvério Pereira Castilho - Ativa/Sabesp

Ulisses Moitinho do Nascimento - Ativa/Sabesp
Vicente Sansivieri Filho - Ativa/Sabesp

Willian Calado Melo - Ativa/Start

Reserve já sua vaga para a
8ª edição da Festa Tropical

Quem pensa em pres-
tigiar a já tradicional Festa
Tropical, na Colônia de Férias
de Caraguatatuba, já pode se
programar. A 8ª edição do e-
vento organizado pelo Sintius
já tem data para acontecer.

Conforme a organizadora
da iniciativa e grande colabo-
radora da Secretaria de Assun-
tos para Aposentados e Pen-
sionistas (Saap), Suely Souza
Santos, o evento ocorrerá de
6 a 10 de dezembro.

Os sócios que desejam
participar dessa grande festa
podem fazer reservas a
partir deste mês. As ins-
crições para os convidados
terão início apenas em abril.

Assim como nos outros
anos, a Festa Tropical será
um sucesso. No ano pas-
sado, cerca de 230 pessoas
participaram dessa folia.

Mais informações na
secretaria do Sindicato pelo
telefone 3226-3200.

Esporte
Tabela de jogos do 3º Torneio de

Futebol Society será definida em março
As inscrições para o 3º

Torneio de Futebol Society do
Sintius foram abertas em 27
de fevereiro e terminaram em
8 de março.

A reunião com os repre-
sentantes das equipes inscri-

tas para a definição do regu-
lamento e tabela de jogos será
realizada com os representan-
tes das equipes ainda este
mês. Mais informações serão
divulgadas em breve no nos-
so site.

Os jogos da competição
serão realizados sempre aos
sábados, na quadra da Asso-
ciação Sabesp, na Avenida
Mario Covas (antiga Avenida
Portuária), 1040, no bairro do
Estuário, em Santos.

www.issuu.com/4236
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Platini foi reconduzido ao cargo de coordenador do GT do CSR

Luigi Bongiovanni

Memória Sindical

Os sindicatos da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira
querem ter voz ativa nas
eleições municipais deste ano.
Por esse motivo, preparam
uma pauta conjunta que será
levada aos candidatos a pre-
feito e vereador.

A decisão foi tomada no
último dia 29, no Sindicato
dos Empregados em Edifícios
de Santos, na plenária do
Conselho Sindical Regional
(CSR), entidade da qual o
Sintius faz parte.

O nosso diretor Carlos
Alberto de Oliveira Cardoso,
o Platini, foi reconduzido ao
cargo de coordenador do
grupo de trabalho do CSR.

“Queremos buscar um
compromisso dos candidatos
com as questões do mundo do
trabalho e assuntos comuns
que envolvem a sociedade,

como educação, saúde, trans-
porte”, destacou.

Conforme Platini, é co-
mum no período eleitoral que
os candidatos procurem apoio
dos sindicatos. Desta vez,
porém, serão as entidades que
cobrarão deles um compro-
misso maior.

“Além de trabalhadores e
dirigentes sindicais, somos ci-

A partir deste mês, o Jornal Urbanitário ganha um
espaço fixo para relembrar momentos importantes da catego-
ria, desde quando foi fundado em 1942: Memória Sindical.
É uma forma de relembrar as dificuldades que foram supe-
radas e as conquistas alcançadas graças ao empenho da cate-
goria e seus representantes.

Em janeiro de 2002, o presidente Marquito Duarte e o
secretário geral Fernando Duarte estiveram reunidos com o
já falecido e então secretário de Governo, Rubens Lara
(PSDB), para negociar o pagamento da 1ª parcela da PLR
da Cteep. Santista, Lara era um dos principais secretários
do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

dadãos. Vamos revitalizar essa
militância social. Não haverá
apoios a este ou aquele nome,
apenas cobraremos um com-
promisso com as necessidades
da população”, afirmou.

A intenção é convidar os
candidatos a cargo executivo
para discutir os temas e que eles
se comprometam com os intens
sociais definidos nas plenárias.

Cidadania

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

PLANTÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Sabesprev
ANS adia início da
vigência da RN 279

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
decidiu adiar o início da
Resolução Normativa 279,
que define as regras para a
manutenção dos planos de
saúde para demitidos sem
justa casa e aposentados.

A medida iria entrar em
vigor no último dia 23, mas
foi adiada para 1º de junho
deste ano. Após essa data, as
empresas do setor, inclusive
a Sabesprev, terão até 12
meses para se adequarem às
exigência, conforme deter-
minação de tal norma.

O assunto está sendo acom-
panhado pelo Sindicato desde
que a Sabesprev comunicou
sobre a resolução normativa, em
novembro do ano passado.

Neste ano, o presidente do
Sintius, Marquito Duarte, enca-
minhou ofício ao superinten-
dente de Recursos Humanos e
Qualidade da Sabesp, Walter
Sígollo, para tratar do tema e
exigir a manutenção do plano de
saúde a aposentados e demi-
tidos sem justa causa nos mes-
mos moldes da cobertura assis-
tencial quando da vigência do
contrato de trabalho.

Sindicatos querem ter voz
ativa nas eleições municipais

ASSEMBLEIAS PARA APROVAÇÃO
DE PAUTAS DE REIVINDICAÇÃO

SabespSabespSabespSabespSabesp
12 de março, às 18 horas,

na sede e subsede de Registro
CetesbCetesbCetesbCetesbCetesb

13 de março, às 18 horas, na sede
WWWWWaaaaater Pter Pter Pter Pter Porororororttttt

14 de março, às 19 horas, na sede

POSSE - Os novos representantes sindicais eleitos pela cate-
goria para a gestão 2012/2014 foram empossados em fevereiro

Curtas
Escala de revezamento - Mais
uma reunião da Comissão de
Escala de Revezamento da
Sabesp foi realizada em 5 de
março. A empresa apresentou a
proposta 4-2-4 (seis dias de tra-
balho e quatro de descanso),
mantendo as 180 horas de tra-
balho mensais e as 36 horas se-
manais de atividade laboral, sem
mudança no contrato de traba-
lho e com o pagamento de adici-
onal de turno de 10%. O Sintius
vai agendar em breve a data
de reunião e assembleia para
discutir a proposta.

Senai - O secretário de Organi-
zação do Sintius, Nelson Dias,
passou a ser um dos membros
que integram o Conselho Regi-
onal do Senai. A posse ocorreu
no dia 29 de fevereiro, na capi-
tal paulista.

Sabesp - O nosso sindicato vol-
tou a pressionar a Sabesp para
que ela se manifeste sobre a
questão do déficit da Sabesprev,
bem como a implantação do
Plano de Cargos e Salários. A
empresa informou que está
aguardando um parecer favorá-
vel da Secretaria de Estado da
Fazenda para dar um retorno à
nossa entidade.

Alerta - O Sintec está enviando
aos sabespianos boletos de Con-
tribuição Sindical afirmando que
a categoria não precisa pagar o
Imposto Sindical em março. O
Sintius esclarece aos trabalhado-

res que esse sindicato está usan-
do de má fé. A intenção dessa
entidade, ao encaminhar a cor-
respondência, é associar o traba-
lhador ao Sintec. Companheiros,
desconsiderem essa carta.

Myriam Veiga
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Dia Internacional da Mulher

Com muita doçura e afeto,
elas chegam onde querem

Fotos Myriam Veiga

Falecimentos

Hélio Nunes
Falecido em 19/2/2012
Aposentado/ Eletropaulo

Jairo de Barros
Falecido em 6/2/2012
Aposentado/ Sabesp

Alcides Ribeiro
Falecido em 12/2/2012

Aposentado/ Sabesp

Participantes
querem

mudar estatuto

Fundação CESP

Hoje elas somam aproxima-
damente 87,7% da população
feminina economicamente ati-
va no Brasil, segundo dados do
IBGE, e exercem cargos, como
eletricistas, agentes de sanea-
mento e secretárias. A Presi-
dência da República é ocupa-
da por uma mulher.

Embora frágeis, chegam
onde querem com doçura, fir-
meza e competência.  Ingredi-
entes mais que suficientes para
colocá-las à frente de cargos
antes ocupados por homens.

Inez Aparecida de Caires
Silveira é uma delas. Atuando
como agente de saneamento na
ETE-Anchieta (Estação de Tra-
tamento de Água e Esgoto da
Sabesp), a sua jornada de tra-
balho inicia às 7 horas, quando
troca os trajes e acessórios fe-
mininos por um macacão, bo-
tas, luvas, capacete e enfrenta
os dias quentes de verão.

Serviço árduo que vai des-

de coletar cloro residual até re-
alizar vistorias na ETE e nas es-
tações elevatórias de rua.

Para a agente, foi difícil
conciliar o trabalho com a sau-
dade da vida que levava em
Goiás, ao lado do primeiro dos
três filhos que tem.  Além disso,
ser a única mulher a trabalhar
na estação exigiu dela o tal “jei-
to feminino” de lidar com situa-
ções delicadas.

“Aos poucos fui conquis-
tando gradualmente o meu es-
paço. Nesse ambiente temos
que ser firmes, mas não ser dura,
ser sim maleável. E hoje sinto
que faço parte do grupo e que
somos uma família”, garante .

Ela também acha muito
positiva a crescente participação
da mulher no mercado. “Essa
abertura mostra que nós estamos
cada vez mais cientes do que
queremos e isso se resume in-
clusive em nossos direitos e no
que realmente buscamos“.

Para Rosana, as mulheres conquistaram seu espaço no mercado
  Tripla jornada
Rosana dos Santos Ferreira,

além de ser diretora sindical no
Sintius, é a mãe da Júlia, uma
menina mais do que especial.
Além disso, também é filha,
amiga das amigas e líder no seu
lar. Nessa tripla jornada de tra-
balho, garante que consegue re-
solver tudo.

Rosana ingressou no movi-
mento sindical em 1988. Antes
disso tinha receio de ser ativista

por medo de ser demitida do
serviço. “Sempre tive vontade
de auxiliar a categoria de algu-
ma forma, porém tinha certas
ressalvas quanto ao título de sin-
dicalista”, explicou.

Mas, com o passar do tem-
po foi compreendendo que ser
ativista não significava ter seus
direitos suprimidos. “Percebi
então que poderia lutar por uma
causa que não era só minha, mas
de um coletivo”, disse.

Rosana diz que o mercado
hoje é muito mais aberto às
mulheres. “Se hoje conquista-
mos espaço nesse cenário, é por-
que temos capacidade e com-
petência de negociar e assumir
cargos que exijam persona-
lidade.Os homens estão reco-
nhecendo isso”, explica.

Ela é pontual ao falar da
tripla jornada de trabalho. “A
mulher sempre dá conta do re-
cado. Essa é a nossa missão”.

Inez trabalha na ETE Anchieta

O Sintius iniciará um
diálogo com os sindicatos e
associações de representantes
dos trabalhadores da Fundação
CESP para reivindicar alterações
no estatuto da entidade. A
proposta foi tirada no último  dia
6, durante reunião realizada com
os assistidos na nossa sede.

Conforme o diretor do
Sintius e representante dos
trabalhadores no Conselho
Deliberativo (CD) da Fundação
CESP, Marcos Gonçalves, o
estatuto é desrespeitado.

Por exemplo, determinada
matéria para ser aprovada no CD
precisava ter a aprovação de, no
mínimo, 2/3 dos representantes.
No entanto, tal medida foi
ignorada, aplicando-se a maioria
simples para aprovar a matéria.

Além disso, Gonçalves
ressaltou que a paridade do CD
é apenas ilusória, já que, o

Reunião para debater o tema ocorreu no dia 6 de março
presidente do CD, no caso de
empate, tem o direito ao voto de
minerva e sempre decide a favor
das patrocinadoras.

Nesse sistema, todas as
matérias de interesse aos as-
sistidos não seguirão adiante. A
troca do índice de reajuste das
suplementações e a mudança da
tábua de mortalidade são temas
que podem ser levados à votação,
mas serão aprovados, conforme
o desejo vista das patrocinadoras.

O Sintius entrará em con-
tato com as entidades represen-
tativas para marcar reunião com
o presidente Martin Roberto
Glogowsky.

No encontro, serão apre-
sentados os temas  votados no
CD de forma irregular e as enti-
dades vão exigir que o estatuto
não seja mais desrespeitado.

Se isso ocorrer de novo, os
casos poderão ser denunciados
à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar e até
mesmo à Justiça.

O presidente Marquito
frisou ainda que o assunto será
debatido com os trabalhadores
da ativa. A ideia é que conste
na pauta de reivindicação a
nomeação de um representante
dos trabalhadores na diretoria da
Fundação CESP.

Com muito pesar, informamos aos companheiros que o ex-
tesoureiro do Sintius e ex-funcionário da Eletropaulo, Hélio
Nunes, morreu no último dia 19. Como tesoureiro do Sindicato
de 1981 a 1987, Hélio lutou incansavelmente em prol da
categoria. Hélio foi um exemplo pelo trabalho sério e competente
que muito contribuiu para elevar o nome da nossa entidade.


