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Pode ser aberto pela E.C.T.

Nas últimas semanas, a Diretoria tem percorrido as bases para dialogar com os trabalhadores

M.R. Costa

Confira as datas
SABESP

28/03, às 18 horas,
na sede do Sintius
e na Associação

Sabesp de Registro

CETESB
28/03, às 10h30, 

na unidade de Cubatão. 
Às 14h30, em Santos. 
Às 15h30, em Registro

CTEEP
28/03, às 8 horas,

na sede da empresa

CPFL PIRATININGA
30/03, às 18 horas, 
na sede do Sintius

Ao longo do mês de 
fevereiro, a Diretoria do 
Sindicato dos Urbanitá-
rios (Sintius) vem per-
correndo as unidades 
de trabalho da Baixada 
Santista e do Vale do Ri-
beira para ouvir a cate-
goria, coletar sugestões 
e pedidos para serem 
acrescentados à pauta de 
reinvidicações que serão 
entregues às empresas.

Diante disso, a Di-
retoria está convocando 
os trabalhadores para 
participarem das assem-
bleias de aprovação das 
pautas de reivindicação. 

Seis dessas reuniões 

serão feitas no dia 28 do 
próximo mês. 

Elas são voltadas aos 
companheiros que tra-
balham na Sabesp, Ce-
tesb e Cteep. 

Também já está de-
finida a assembleia vol-
tada aos funcionários da 
CPFL Piratininga, que 
ocorrerá no dia 30 de 
março.

Assim como vem 
ocorrendo nas reuniões 
setoriais, onde os tra-
balhadores têm partici-
pado ativamente e con-
tribuído com sugestões 
importantes, é funda-
mental que a categoria 

compareça em um bom 
número nas assembleias 
de aprovação de pauta 
de reinvidicações.

A demonstração de 
união e de força da ca-
tegoria desde já certa-
mente fará a diferença 
durante as negociações 
no próximo Acordo Co-
letivo de Trabalho, que 
devem ser muito difíceis 
diante de um cenário de 
crise econômica do País.  

Por esse motivo, sua 
participação nas assem-
bleias de aprovação das 
pautas de reivindicação 
é muito importante para 
todos. Compareça!
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Posse dos novos representantes 
sindicais será no dia 1º de março

Durante os meses de 
janeiro e de fevereiro, 
os associados do Sin-
tius foram às urnas mais 
uma vez para a escolha 
dos representantes sin-
dicais para o biênio de 
2016/2018.

Os 22 nomes escolhi-
dos pelos trabalhadores 
serão empossados neste 
dia 1º de março, quando 
serão recepcionados em 
nossa sede pela Direto-
ria do Sindicato. 

O pleito ocorreu em 
duas etapas diferentes. 
A primeira delas, em ja-
neiro, definiu 18 repre-
sentantes sindicais. No 
final de fevereiro, foram 
escolhidos os quatro no-
mes restantes nas unida-

des da Baixada Santista 
e do Vale do Ribeira.

RESPONSABILIDADES
Conforme previsto 

no Estatuto do Sintius, 
o representante sindical 
tem funções importan-
tes, como representar a 
entidade sindical no lo-
cal de trabalho e levantar 
os problemas e reivindi-
cações dos associados.

Além disso, estão pre-
vistas outras funções para 
quem assumir essa res-
ponsabilidade, como fazer 
sindicalizações, distribuir 
o material oficial do Sin-
tius nos locais de trabalho 
e participar das reuniões 
convocadas pela Diretoria 
do Sintius.

Walter Nunes da Silveira
Gilson Moreira da Silva

André Luiz Silva Nacharie
Agnaldo Cordeiro dos Santos Jr.
Marcos Peroais do Nascimento

Ivair Ramos
Carlos Alberto Virgínio
José Monteiro da Silva

Thadeu Martini
Marcos Antonio Rangel

Reinaldo Marques 
Cláudio Tapajós Becker de Oliveira

Roseli Costa Silva de Camargo
Clayton Luiz Carvalho

João Carlos Santos Pinto
Felipe Marques Xavier

Eduardo Gomes do Santos
Andrea Pereira Mesquita

Vander Luis Biasini
Jeferson Rufino Cruz

Willian Nunes
Fabrício da Silva Souza

Os nOmes escOlhidOs pelOs trabalhadOres
Sabesp - Central

Sabesp - Laboratório/Rede
Sabesp - Divisional Santos

Sabesp - Guarujá
Sabesp - Estações/Litoral Sul

Sabesp - Bertioga
Sabesp - Itanhaém
Sabesp - Peruíbe

Sabesp - Divisional Praia Grande
Sabesp - Setor de Juquiá

Sabesp - Setor de Jacupiranga
Sabesp - Setor de Registro
Sabesp - Setor de Iguape

CPFL - EA Santos
CPFL - Ana Costa

CPFL - Praia Grande
CPFL - São Vicente

CPFL - Vicente de Carvalho
CPFL - EA Cubatão

Cedri
Cetesb 

Cembra-Gerconsult


