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Dia

29 a 31

de janeiro

5/2

5/2

5/2

6/2

7/2

19/2

20/2

21/2

26/2

27/2

28/2

28/2

26 e 27/2

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)

Guarujá (Sabesp)

V. de Carvalho (Sabesp)

Bertioga (Sabesp)

Praia Grande (Sabesp)

São Vicente (Sabesp)

EPC (Sabesp)

ETA (Sabesp)

Cetesb (Santos)

Divisão Santos

(Almoxarifado - Sabesp)

Central (Sabesp)

Cubatão (Sabesp)

Cubatão (Cetesb)

Water Port (Santos)

Horário

a definir

07h30

9 horas

13 horas

07h30

07h30

07h30

07h30

08h30

07h30

07h30

07h30

9 horas

13 horas

Dia da Semana

De terça

a sexta

Terça-feiira

Terça-feira

Terça-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Terça e quarta

A Diretoria do Sindicato informa que
 em razão do feriado de Carnaval, a sede
da entidade estará fechada nos dias 11,
12 e 13 de fevereiro. O atendimento ao
público será retomado apenas no dia
 14 (quinta-feira), a partir das 8 horas

A Diretoria do Sintius
começa o ano de 2013 com
iniciativas importantes. A-
final, a luta é eterna. No final
deste mês, os diretores co-
meçam a percorrer as bases
da Baixada Santista e do Vale
do Ribeira para a realização
das reuniões setoriais de
preparação para a campanha
salarial de 2013.

Podemos comparar esses
encontros à pré-temporada
dos times de futebol para a
disputa do campeonato prin-
cipal do ano. No nosso caso,
a disputa é a busca por um
bom Acordo Coletivo.

Durante as reuniões se-
toriais, a categoria é infor-
mada sobre a conjuntura para
a próxima campanha salarial.
Além disso, terá as dúvidas
esclarecidas e poderá repas-

sar aos diretores as principais
queixas para a elaboração das
pautas de reivindicações a
serem enviadas às empresas.

Os encontros começam
com o pessoal da Water Port,
Cetesb e Sabesp. O calendário
previsto para janeiro e fe-
vereiro está ao lado.

Em março, ocorrerão os
encontros com os compa-
nheiros da CPFL Piratininga,
Start Engenharia e ISA Cteep,
além daqueles que atuam na
Sabesp que atuam no Saboó
(Santos), Mongaguá, Ita-
nhaém e Peruíbe. Acom-
panhe a programação pelo
nosso site www.sintius.org.br.

É importante que todos
participem das reuniões para
mostrarmos força desde já
para termos sucesso nas nos-
sas mobilizações.
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Festa tropical

Edson Manica Ferreira - CPFL/Aposentado
Helioberto José de Casto - Ativa/Sabesp

José Martins Contenti Júnior - Ativa/Sabesp
Alax Célio Pereira da Silva - Ativa/Sabesp

Marcelo Barroso Cunha - Ativa/Sabesp

Novos sócios - Dezembro/2012
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Diversão, emoção e homenagem
para a companheira Suely

Em novembro de 1998, o
Sintius lançava um bole-
tim especial convocando os
aposentados e pensionistas
a votarem nos integrantes
que fariam parte da primei-
ra gestão do Departamen-
to de Aposentados e Pensi-
onistas (DAP), atualmente
extinto com a criação da
Secretaria de Assuntos
para Aposentados e Pen-
sionistas (SAAP).

Memória sindical

Uma festa regada à muita
alegria e emoção. Essa foi a
tônica da 8ª Festa Tropical,
promovida pelo Sintius entre os
dias 6 e 10 de dezembro, na
Colônia de Férias Ministro João
Cleófas, em Caraguatatuba.
Quatro ônibus partiram de
Santos rumo ao tradicional
evento.

O momento mais emocio-
nante da festa foi a belíssima
homenagem que o presidente da
entidade, Marquito Duarte,
juntamente com toda a ca-
tegoria, prestou à nossa que-
rida companheira Suely Souza
dos Santos, falecida em agosto
do ano passado.

Ex-conselheira fiscal do
nosso Sindicato, Suely foi a
grande idealizadora da Festa
Tropical, que ela promovia com
muita alegria e disposição todos
os anos.

Ela foi homenageada com
uma placa, fixada na área de
lazer da colônia com a seguinte

inscrição: “A diretoria do Sintius
e a categoria urbanitária or-
gulham-se de tê-la como amiga.
Foram lindos anos de convívio
e alegria, mas também de muita
dedicação e luta em sua com-
panhia”.

Além da placa, a categoria
saudou Suely com a colocação
de um grande banner com sua
foto no momento do grande
baile do evento.

Durante quatro dias, a categoria se divertiu na Colônia de Férias

Rosana

A criação do DAP repre-
sentou  um avanço impor-
tante para aquele período,
porque as discussões sobre
problemas relacionados aos
companheiros que ajuda-
ram a construir a nossa
história ganharam uma
atenção especial. Além dis-
so, a categoria mostrou,
mais uma vez, a consciên-
cia política e compareceu
em peso no dia da eleição.

Suely idealizou a Festa Tropical

O Zé Urbano descobriu quem
é o ‘aspone’ que circulava pelo
Escritório Central. Trata-se de
um amigo muito próximo ao
"rei", lotado na nossa RS. Tra-
ta-se de um ‘aspone’ profissio-
nal. Agora, após as férias na
Sabesp, o Zé Urbano desco-
briu que ele já está fazendo as
malas para seguir a brilhante
carreira em uma prefeitura da
Baixada Santista. "Estarei vigi-
lante para denunciar qualquer
mordomia e práticas desses
‘aspones’ que querem se infiltrar
na nossa categoria", frisa.
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CPFL Piratininga

Falecimentos
Marina Rocha Macedo - Pensionista/Sabesp

Falecida em 21/12/2012
Walmir Matos Santos - Aposentado/Sabesp

Falecido em 19/12/2012
Marina Parada Peres - Aposentado/Eletropaulo

Falecida em 27/12/2012

Alunos do curso de Eletricista
Instalador Residencial se formam

Parceria Sintius-Senai

Empresa demite funcionários
e diminui expediente do CO

Gratuito, o curso realizado no nosso sindicato formou 13 alunos

Sindicato começa a
negociar a PPR 2013

Mesa-redonda será dia 15
A Gerência Regional do

Trabalho e Emprego (GRTE)
agendou mesa-redonda entre
o Sintius e o Sindinstalação no

A CPFL Piratininga demi-
tiu, em dezembro, três funcio-
nários do Centro de Opera-
ções (CO) da Baixada Santista
com tempo para se aposentar
e transferiu de setor outros
dois funcionários, que são di-
retores do Sintius.

O resultado dessa mudan-
ça foi a redução do horário de
funcionamento do CO local.
A jornada começa às 6 horas
e termina às 18 horas. O ex-
pediente era encerrado antes
à meia-noite. Portanto, das 18
horas às 6 horas, o

monitoramento da nossa re-
gião é feito a partir dos técni-
cos de Sorocaba.

Além das perdas de pos-
tos de trabalho, a Baixada
Santista perde força política e
espaço para cidades do interi-
or mais uma vez.

Diante disso, o Sindicato
reforçou a preocupação de
essa redução do horário do
expediente ocasionar prejuízos
à região e uma lentidão para
atendimento de ocorrências.

Estabelecemos com o di-
retor de Operações, Marco

Antônio Vilella, e com o pre-
sidente da CPFL, Hélio Viana,
medidas para minimizar os
efeitos dessa reestruturação,
bem como a proteção ao em-
prego e o aproveitamento fun-
cional dos companheiros que
permaneceram à frente do
Centro de Operações.

Vilella se comprometeu a
não efetuar mais nenhuma
mudança imediata no setor e
ressaltou que qualquer re-
estruturação somente ocorre-
rá após discutir o assunto com
o nosso sindicato.

Na manhã do último dia
3, ocorreu a primeira reunião
sobre a PPR 2013 entre os
representantes do Sintius e da
Water Port, na nossa sede. O
motivo do encontro foi deba-
ter, analisar e revisar o con-
teúdo da minuta apresentada
pela empresa em dezembro
do ano passado.

Após a análise prévia de
toda a documentação trazida
pelo gerente da empresa,
Fernando Brahemcha, o dire-
tor Nelson Dias propôs as se-
guintes revisões e alterações
na minuta em alguns itens,
como: redução do peso ou
extinção da meta operacional

2 e elevação do peso da meta
operacional 3.

Outra mudança sugerida
pelo Sindicato é a divulgação
das notas apontadas pela Co-
missão de Avaliação para a
“performance” individual dos
empregados ao longo deste
ano, justificando claramente
ao trabalhador, caso não al-
cance no mínimo o item 3 em
cada quesito da Cláusula Sé-
tima (avaliação individual dos
empregados).

Agora, Brahemcha leva-
rá as sugestões que apresen-
tamos à direção da empresa.
Eles voltam a se reunir para
discutir o assunto em breve.

Os alunos da 1ª Turma do
curso gratuito de Eletricista
Instalador Residencial rece-
beram o certificado de con-
clusão, em 17 de dezembro, na
sede do Sintius. A iniciativa é
fruto de uma parceria entre o
Sintius e o Senai, a principal
escola técnica do Brasil.

Com início em outubro, o
curso - que foi gratuito -
formou 13 alunos. Os cer-
tificados foram entregues pelo
agente de treinamento do Senai,
José Trevisan, e pelos secretários
de Organização, Nelson Dias, e
de Formação e Política Sindical,
Tanivaldo Monteiro Dantas.

Muito satisfeito com o
resultado da parceria Sintius/
Senai, Trevisan parabenizou os
formandos e destacou a im-
portância dos cursos oferecidos
pela entidade. “Hoje, somos
referência nacional de cursos

profissionalizantes. E a nossa
intenção é levar educação
profissional a todos, preparando
o aluno para entrar no mercado
de trabalho. Parabéns aos for-
mandos pela certificação”,
declarou.

O secretário de Forma-
ção e Política Sindical também
parabenizou os alunos pela

qualificação e elogiou o se-
cretário de Organização do
Sintius pelo empenho de fazer
essa parceria com o Senai.

“Trata-se de uma parceria
de sucesso que pretendemos dar
continuidade, em 2013, com a
programação de novos cursos
profissionalizantes no Sintius”,
finaliza Dantas.

Desde outubro do ano
passado, a CPFL Piratininga
vem tentando, por meio do
ex-diretor de gestão cor-
porativo Alfredo Bottone,
alterar a escala de trabalho 6

CPFL quer mudar escala
de trabalho de eletricitários

x3 dos eletricistas da região.
O Sindicato já participou de
quatro reuniões com a em-
presa e deixou claro que
eventuais alterações não
poderão ser implantadas, por-

que causarão prejuízos fi-
nanceiros e à qualidade de
vida desses trabalhadores da
CPFL Piratininga.

A nossa diretoria se com-
promete a manter a categoria
informada sobre alguma no-
vidade. Qualquer deliberação
sobre os horários de trabalho
será debatida em assembleia.

O diretor Nelson Dias conduziu a reunião no último dia 3

próximo dia 15, às 13h30,
para conseguir definições for-
mais sobre a Convenção Co-
letiva da Start Engenharia.

Water Port

Start Engenharia

Reunião sobre Divisor 180
e 200 ocorrerá no dia 17

ISA Cteep

A Diretoria do Sindicato
está chamando os trabalhado-
res da ISA Cteep para uma
reunião no próximo dia 17, às
17h30, na nossa sede, para
esclarecer dúvidas e explicar
melhor a decisão de lutarmos
pela aplicação imediata do
divisor 180 e 200.

Essa medida é necessária
porque o Sindicato já está em
processo de negociação sobre
essa questão com a direção da
Sabesp e da CPFL Piratininga.
Por esse motivo, é importan-
te que os trabalhadores com-
pareçam na reunião para se
informar sobre esse caso.

Fotos: Myriam Veiga



Diretoria participa de seminário
para definir as ações deste ano

Fotos: Myriam VeigaCom o objetivo de discu-
tir e planejar as atividades da
entidade para os próximos três
anos de mandato, o Sindicato
realizou no dia 15 de dezem-
bro, na nossa sede, o II Semi-
nário da Diretoria. Com essa
iniciativa, a atual gestão for-
talece os compromissos assu-
midos perante os urbanitários
da Baixada Santista e do Vale
do Ribeira.

Durante a reunião foi fei-
to um resumo dos fatos que
marcaram o ano de 2012,
como as negociações salariais
com as empresas, os eventos
comemorativos alusivos aos
70 anos de fundação do Sin-
tius, bem como a homenagem
póstuma à companheira Su-
ely, falecida em agosto do ano
passado.

Na avaliação da Direto-
ria, o ano de 2012 foi bastan-
te positivo. Houve grande
reformulação no setor de co-
municação, ampliando a di-
vulgação das notícias por
meio do site e das redes soci-
ais, garantindo assim maior
agilidade e qualidade das in-
formações aos trabalhadores.

Outro importante desta-

que do ano foi a aquisição de
dois veículos e a reforma da
entrada do Sintius. A entida-
de promoveu ainda, em par-
ceria com o Senai, o 1º curso
gratuito de Eletricista Ins-
talador Residencial.

O futuro
O presidente do Sintius,

Marquito Duarte, fez uma
análise da conjuntura políti-
co-social do qual vive o País,
principalmente em relação ao
setor energético e como tal as-
sunto pode refletir nas nego-
ciações para o ano de 2013.

Além disso, ratificou a
continuidade de discussões e
lutas contra a terceirização,
fortalecimento da Fenatema
(Federação Nacional dos Tra-
balhadores em Energia, Água
e Meio Ambiente), e pelas
causas dos aposentados e da
categoria, sempre com o pro-
pósito de atender e defender
melhor os interesses dos tra-
balhadores da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira.

Para 2013, a proposta da
atual Diretoria é ampliar ain-
da mais a organização de no-
vos cursos gratuitos no Sin-
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Planejamento

Durante o seminário, ficou acertado o calendário de eventos culturais e esportivos para esse ano
dicato em parceria com o
Senai, intensificar as ativida-
des ligadas à área de Saúde e
Segurança do Trabalhador e
também promover novos cur-
sos voltados à formação de lí-
deres sindicais.

Está prevista ainda a or-
ganização de vários seminá-
rios, congressos e eventos
culturais e esportivos, como
em 2012. São importantes
ações que demonstram o
emprenho dessa diretoria para
realizar um trabalho que aten-
da ao interesse de todos.

Fernando Assumpção estava na diretoria do Sintius desde 2001

Durante o II Seminário de
Diretoria do Sintius, o presi-
dente Marquito Duarte co-
municou à Diretoria a decisão
do Secretário de Saneamento e
Meio Ambiente do Sintius,
Fernando Rodrigues Assum-
pção, de se desligar do cargo.

Desde 2001 atuando a-
tivamente em defesa dos tra-
balhadores, Assumpção sempre
teve participação ativa nas lutas
em prol da categoria urbanitária.

Ele iniciou sua participa-
ção no Sintius em 2001, como
Secretário de Comunicação. Nos
dois últimos mandatos, ficou
responsável pela Secretaria de
Saneamento e Meio Ambiente.

Em novembro de 2011,
Assumpção também foi em-
possado conselheiro do Co-
nesan (Conselho Estadual de
Saneamento) – órgão de-li-
berativo que tem como plano de
ação estabelecer diretrizes para
a formação de programas anuais
de aplicação de recursos do
Fundo Estadual de Sanea-
mento. 

O motivo da renúncia nada
tem a ver com questões ideo-
lógicas sindicais. Assumpção
deixou a Sabesp para abrir um
negócio próprio que necessita
de sua dedicação diária.

Como uma forma de re-
conhecimento pelo trabalho

exercido ao longo desses 11
anos dedicados ao sindicato e
trabalhadores, a Diretoria ho-
menageou o grande compa-
nheiro de lutas com uma placa
com os seguintes dizeres: “Ao
sindicalista, companheiro e ca-
marada a nossa amizade e reco-
nhecimento por todos esses a-
nos de dedicação em prol dos
trabalhadores. Sucesso e que
Deus o guie nessa nova etapa
da sua vida”.

Definição da vaga
O nome da pessoa que

ocupará a vaga de Assum-
pção será definido em reunião
da Diretoria até o fim deste mês.

Secretário de Saneamento e Meio Ambiente deixa o Sintius

A SAAP (Secretaria de Assuntos para
Aposentados e Pensionistas) informa:
Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem
acima do valor do salário mínimo terão um reajuste de

6,15% nos benefícios de 2013. Quem recebe o valor de
um salário mínimo, atualmente em R$ 622,00, terá direito

a um reajuste maior, de 9% (para R$ 678,00), já que
esse é o aumento que o governo estipulou para o piso

nacional. Como esse também é o menor valor pelo INSS,
alguns segurados que antes recebiam valor acima do

mínimo passarão a ganhar pelo piso. É o caso de benefí-
cios até R$ 638,00, que ficariam abaixo do novo salário

mínimo com o reajuste de R$ 678,00.


