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A posse solene da Diretoria teve a presença de sindicalistas de quase todas as centrais sindicais e de políticos da Baixada Santista

Ao lado de Platini e dos sindicalistas Valdir Pestana (terno 
claro) e Herbert Passos, o companheiro Araci recebeu uma  
homenagem em nome de todos os aposentados da categoria

Com a presença de mui-
tos trabalhadores da ativa e 
aposentados da categoria, sin-
dicalistas da Baixada Santista e 
de âmbito estadual, represen-
tantes de praticamente todas 
as centrais sindicais e políticos 
da região, a nova Diretoria do 
Sintius e o novo Conselho Fis-
cal foram empossados na noite 
do dia 14 de dezembro.

O evento realizado na So-
ciedade União Portuguesa, em 
Santos, foi bastante concorri-
do, o que demonstra a reafir-
mação da categoria nas ideias 
apresentadas durante o perí-
odo eleitoral e o prestígio da 
nova direção, sob o comando 
de Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini.

Sob muitos aplausos, 
Platini agradeceu a Deus, a 
familiares e aos urbanitários 
pela oportunidade de co-

mandar o Sintius. Ele desta-
cou que a Diretoria pretende 
estar sempre presente nos lo-
cais de trabalho para ouvir os 
anseios da categoria. “Nossa 
disposição é trabalho, traba-
lho e trabalho”, frisou.

Além disso, Platini fez um 
agradecimento especial aos 
funcionários do Sintius. Ele fri-
sou o compromisso de visitar as 
bases em agradecimento pela a 
atenção recebida durante as 
apresentações das propostas da 
chapa vencedora “Transparên-
cia Urbanitária” e para apresen-
tar os planos da nova Diretoria.

A credencial de Platini foi 
entregue pela prefeita de

Guarujá, Maria Antonieta de 
Brito. O pai dela, Erasmo de 

Brito, foi trabalhador da
Sabesp e participou de lutas 

ao lado da diretoria do Sintius

Reconhecimento
Em um momento de mui-

ta emoção, cada membro da 
nova direção e do Conselho 
Fiscal recebeu uma credencial 
do Sintius e fez um juramento 
para reafirmar o compromisso 
de defender os interesses da 
categoria acima de tudo.

Araci Farias da Silva, traba-
lhador aposentado da Sabesp, 
recebeu uma homenagem. 
Diariamente, ele está na sede 
do Sintius, onde sempre recebe 
com muita alegria as pessoas, 
em especial os aposentados e 
pensionistas do Sintius.
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Eleições nos locais de trabalho 
serão realizadas nos dias 28 e 29

Novos sócios - Dezembro/2015
Douglas Alves de Amorim - Aposentado/CPFL

Gustavo Luiz Fialho - Ativa/Sabesp
João Batista dos Santos - Aposentado/Sabesp

João Carlos Pereira - Aposentado/Start
Josanne Birkett Silvino - Aposentada/Sabesp

José Carlos Moyses - Aposentado/Sabesp
José Mota de Santana - Aposentado/Sabesp

Sérgio Soares Pinheiro - Ativa/Cteep

Heleno José é indicado pela Diretoria para
o Conselho de Requalificação Profissional

Jorge Octávio Barbosa Sampaio - Aposentado/Sabesp
Falecido em 28/11/2015

Adelaide Silva de Oliveira - Pensionista/Sabesp
Falecida em 09/12/2015

Wilson Roberto Savaris - Aposentado/CPFL
Falecido em 20/12/2015

Falecimentos

M.R. Costa

CPFL Piratininga

A diretoria do Sintius 
promoverá nos dias 28 e 29 
deste mês as eleições para re-
presentantes sindicais para a 
gestão 2016/2018. A coleta 
dos votos nos locais de tra-
balho acontecerá em algum 
dos dias citados sempre das 
7h30 às 16h30.

No total, serão disponi-
bilizadas 23 vagas na Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira. 
Será eleito um candidato por 
setor (ver relação dos locais 
ao lado). O mandato dos 
novos representantes sindi-
cais terá início no dia 1º de 
março.

Os interessados em par-
ticipar do pleito devem se 
inscrever do dia 8 ao dia 22 
deste mês na secretaria do 

Sindicato, em Santos, ou na 
subsede de Registro, de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 
17 horas.

No ato da inscrição, é 
necessário estar munido da 
carteira de trabalho ou có-
pia de folha de qualificação 
(frente e verso) e do contrato 
de trabalho.

Não poderá concorrer 
a vaga de representante sin-
dical o associado que: tiver 
rejeitado suas contas em 
cargos de administração; 
houver lesado o patrimônio 
de qualquer entidade, desde 
que devidamente compro-
vado; contar menos de seis 
meses de inscrição no qua-
dro social do Sintius e um 
ano de categoria na data da 

eleição; não estiver no gozo 
dos direitos sociais conferi-
dos pelo Estatuto do Sintius; 
e renunciou, abandonou ou 
foi destituído de qualquer 
mandato anterior.

O representante sindi-
cal tem funções importantes, 
como representar a entidade 
sindical no local de trabalho e 
levantar os problemas e as rei-
vindicações dos associados.

Além disso, estão pre-
vistas outras funções para 
quem assumir essa respon-
sabilidade, como fazer sin-
dicalizações, distribuir o 
material oficial de comuni-
cação do Sintius nos locais 
de trabalho e participar das 
reuniões convocadas pela 
Diretoria do Sindicato.

SABESP
Central

Laboratório/Rede
Divisional Santos

Guarujá
Estações/Litoral Sul

Bertioga
Praia Grande

Itanhaém 
Peruíbe

Setor de Juquiá
Setor de Registro

Setor de Jacupiranga
Setor de Iguape

CPFL
EA Santos
Ana Costa

Praia Grande
São Vicente

Cubatão
Vicente de Carvalho

CETESB

CEMBRA

CEDRI

START (P. Grande)

vagas por LoCaL de trabaLho

A Diretoria indicou o 
diretor da CPFL Piratininga 
Heleno José da Silva Filho 
para representar a instituição 
no Conselho de Requalifica-
ção Profissional da empresa. 

Esse programa ofere-
cido pela empresa busca 

subsidiar desde a formação 
de nível fundamental até 
cursos de pós-graduação e 
MBA, incluindo formação 
técnica, cursos de idiomas, 
informática, cursos de curta 
duração, eventos pontuais e 
transporte para estudar.

Errata
Ao contrário do que foi di-
vulgado na última edição 
do Jornal Urbanitário, a ne-

gociação pendente com a 
CPFL Piratininga se refere à 
PLR 2016. Heleno José da Silva Filho
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Hora de renovar as esperanças
Prestando contas

Problemas
deixados

inviabilizam
novas ações

35% do que havia nos cofres do Sintius, em 
outubro, foi comprometido em novembro

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

A Diretoria do Sintius 
assumiu o mandato no dia 1º 
de dezembro. Desde então, o 
grupo vem trabalhando for-
te para estar em contato com 
a categoria, assim como para 
tomar ciência de pendências 
e de algumas situações que 
apenas podem ser observa-
das de perto.

Uma das situações mais 
preocupantes é o que diz res-
peito a situação da nossa sede. 
Na primeira reunião de traba-
lho, muitos diretores ficaram 
impressionados com a situa-
ção de alguns espaços da insti-
tuição. A surpresa negativa foi 
a mesma entre alguns associa-
dos que visitaram esses locais.

Na laje do terceiro pavi-
mento, onde as pessoas nor-
malmente não circulam, a Di-
retoria se deparou com mato 
alto e várias infiltrações, que 
afetam o auditório. Nas salas 
do quarto andar, foram en-
contradas uma grande quan-
tidade de caixas, carteiras 
escolares e diversos materiais 
jogados. Até mesmo banners 
de campanhas eleitorais de 
2014 foram identificados.

No final de dezembro, um 

vídeo foi produzido pela Se-
cretaria de Comunicação para 
mostrar aos associados a situa-
ção precária de alguns espaços 
do Sindicato. Afinal, ela é a casa 
dos trabalhadores e a categoria 
precisa ter consciência de como 
a sede realmente foi deixada 
pela gestão anterior. 

Além da questão da 
sede, alguns diretores es-
tranharam o fato de alguns 
computadores estarem for-
matados. Isso gerou dificul-
dades e obrigou a reinstala-
ção de programas essenciais. 

Arquivos e documentos 
importantes não foram repas-
sados aos atuais diretores pelos 
secretários da gestão passada. 
Várias pastas e caixas que de-
veriam ter documentos rela-
cionados às lutas do Sintius 
estavam vazias.

A Diretoria também 
vem encontrando algumas 
dificuldades nessas primei-
ras semanas de trabalho 
para tirar do papel melho-
rias planejadas. Essas situa-
ções deverão ser adiadas por 
um certo período para que 
esses ajustes sejam feitos a 
fim de beneficiar a categoria.

A categoria precisa estar 
atenta as informações que 
foram disponibilizadas no 
passado para que não seja 
induzida a erro, principal-
mente no que diz respeito às 
finanças do Sindicato. 

Em novembro, foram 
divulgados alguns números 
sobre a situação financeira do 
Sintius até outubro, com a in-
tenção de mostrar à categoria 
que havia dinheiro sobrando 
no caixa da instituição, o que 
não corresponde a realidade. 

É preciso lembrar que a 
Diretoria precisa adminis-
trar com responsabilidade os 
recursos oriundos da Con-
tribuição Confederativa/As-
sistencial durante todo o ano 

para a manutenção da sede 
e subsede, pagamento dos 
funcionários e prestadores de 
serviços e fazer o trabalho de 
mobilização na categoria.

Além disso, 35% dos re-
cursos disponível nas contas 
do Sintius foram gastos no 
último mês de mandato da 
gestão anterior. Foram assu-
midas dívidas sem necessi-
dade e que não faziam parte 
do dia a dia do Sindicato.

Por exemplo, foram gastos 
R$ 39,8 mil com a compra de 
um veículo, R$ 66.592,19 para 
o pagamento de uma dívida 
com o Sindicato dos Eletrici-
tários e de R$ 17.334,70 para 
cobrir o rombo deixado com 
a realização do Jantar Dançan-

te, que teve apenas 23 convites 
vendidos à categoria, ou seja, 
os R$ 1.380,00 arrecadados 
(R$ 60,00 era o valor do convi-
te) foi insuficiente para cobrir 
os gastos de R$ 18.714,70. 

Vale citar ainda que o Sin-
tius arcou sozinho com um 
valor de R$ 6 mil para o paga-
mento de um advogado que 
fazia a assessoria jurídica para 
a nossa colônia de férias. O 
problema é que já estava acer-
tado que a colônia – que possui 
recursos suficientes para arcar 
com esse compromisso – faria 
o pagamento a este profissio-
nal. Portanto, o Sintius arcou 
com uma dívida sem neces-
sidade e deverá ser ressarcido 
apenas no mês que vem.

Sandro Thadeu

Muitas caixas e pastas foram encontradas sem documentos
CoNFIra MaIs IMageNs da sede

No CaNaL do sINtIUs No yoUtUbe

Mensagem do presidente

Veja também em nosso site...
Reunião setorial 

é realizada na
Divisional Santos

Diretoria debate 
novo ACT com

pessoal da Cedri

Sintius participa 
de reuniões das 
CIPAs da Sabesp

A sede do Sintius permanecerá fechada no dia 26 de janeiro, 
devido ao feriado em comemoração à fundação de Santos. 

Durante o período de Carnaval, a sede e a subsede
de Registro também não estarão abertas nos dias 8, 9 e 10 

Marcado pela grande 
crise econômica e política 
no Brasil, o ano de 2015 ter-
minou e parece que não vai 
deixar saudades. Ao longo 
do ano passado, a população 
foi bombardeada de notícias 
negativas, como o grande 
número de demissões e os 
escândalos relacionados ao 
mau uso do dinheiro público.

Observamos ainda uma 
falta de comprometimento 
das nossas lideranças polí-
ticas e a incapacidade delas 
unirem forças para dar res-
postas contra a crise.

A população, que so-
fre as consequências dessa 
omissão das autoridades, 
também carece de uma 
maior organização e precisa 
ter um papel mais incisivo 
na hora de cobrar ações e fa-

zer as reivindicações ao seus 
representantes. Não basta 
apenas votar e depositar a 
esperança nessas pessoas. É 
preciso pressioná-las e exigir 
delas o comprometimento 
com o bem comum. 

Com a chegada de 2016, as 
esperanças por dias melhores 
foram renovadas. É com esse 
espírito que iniciaremos as reu-
niões setoriais nos locais de tra-
balho a partir do próximo dia 
11. Ainda este mês, a categoria 
irá às urnas para a escolha dos 
novos representantes sindicais. 

Apesar das dificuldades, 
estamos otimistas e entede-
mos que 2016 é o ano de dar 
a volta por cima. Por esse 
motivo, as nossas perspecti-
vas são de vitórias. 

Teremos muita disposição 
para lutar por avanços em prol 
da categoria. Para alcançarmos 
bons resultados nas negocia-
ções, precisamos demonstrar 
união desde já para superar os 
obstáculos. Contamos com o 
empenho e com a participação 
de todos os trabalhadores.
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Conheça as grandes vantagens 
de ser associado ao Sindicato

Ser sindicalizado é um 
instrumento importante para 
a categoria garantir novas con-
quistas e fortalecer o Sintius. 
Isso fornece a sustentação ne-
cessária para negociarmos e 
exigirmos avanços em prol 
dos trabalhadores na hora das 
negociações da empresa.

Por se tratar de uma via 
de mão de dupla, estar sin-
dicalizado traz benefícios e 
vantagens ao trabalhador e a 
dependentes, pois estar liga-
do à instituição dá o direito a 
serviços gratuitos e descontos 
em vários estabelecimentos. 

Na área da Educação, por 
exemplo, o associado e fami-
liares têm direito de 5% a 20% 
de desconto nas mensalidades 

Fortalecimento da luta

O atendimento odontológico é oferecido em nossa sede

nas universidades que man-
têm  parceria com o Sintius. 
Muitas vezes, o desconto em 
dois meses de estudo é o equi-
valente ao que o trabalhador 
desembolsa o ano todo para 
ser associado do Sindicato.

O Sintius oferece gratui-
tamente o atendimento odon-
tológico, na própria sede, com 
uma série de procedimentos, 
como limpeza, tratamento en-
dodôntico (canal), exodontia 
de semi-incluso (extração do 
siso) entre outros.

O Sindicato mantém ainda 
uma profissional da área de Ser-
viço Social para ajudar os asso-
ciados e familiares em situações 
difíceis, como providências a 
serem tomadas em situações 

Aniversariantes do mês
Festa dos aposentados e

pensionistas será no dia 29
A Diretoria promove a 

festa dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de ja-
neiro neste  dia 29, na sede do 

A Diretoria realizará uma sardinhada para 
comemorar o Dia do Aposentado neste 
dia 24. O evento será realizado do meio-
dia às 16 horas na barraca de praia da 

ADCE Santos/Sintius (próximo ao Posto 
2, na Pompeia). As bebidas são à parte

PERÍODO SÓCIOS VALORES - ASSOCIADOS VALORES - CONVIDADOS
5 Dias Adultos           R$ 550,00   R$ 650,00
5 Dias De 6 a 11 anos       R$ 275,00   R$ 325,00

vaLores para CoLôNIa de FérIas - FevereIro
Inscrições dos dias 11 a 15 de janeiro

Entrada: dia 1º/02 (para almoço). Saída: 06/02 (após café)

vaLores para CarNavaL
Inscrições dos dias 18 a 22 de janeiro

Entrada: dia 06/02 (para almoço). Saída: 10/02 (após café)
Se o limite de vagas for superado, haverá sorteio no dia 30/01
PERÍODO SÓCIOS VALORES - ASSOCIADOS VALORES - CONVIDADOS
4 Dias Adultos           R$ 480,00   R$ 580,00
4 Dias De 6 a 11 anos       R$ 240,00   R$ 290,00

A última festa dos aniversariantes do mês ocorreu em 11/12

Lígia Prestes

Sintius. Não esqueça de trazer 
toda a família para participar 
desse momento de confrater-
nização e para rever amigos. 

Neste mês, houve o rea-
juste de 8% nos valores das 
mensalidades dos associados 
ao Sintius. 

O desconto mínimo 

de falecimento e de internação 
para tratamento especializa-
do em dependência química e 
até realizar contatos com INSS 
para dar entrada em processos 
previdenciários (pensão por 
morte, aposentadoria e auxílio-
doença) entre outras.

O Sintius possui ainda o 
atendimento jurídico gratuito 
nas áreas trabalhista, cível e cri-
minal. Para agendar a consulta, 
é preciso ligar para o telefone 
3226-3200, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 12h e das 
14h30 às 17h30. Já os atendi-
mentos para casos da área pre-
videnciária são feitos na Aveni-
da São Francisco, 65, cj.66, no 
Centro de Santos, toda quarta-
feira a partir das 14 horas. Não 

é necessário agendar a visita. 
Mais informações pelo telefone 
3219-8301.

Quer saber mais sobre as 
vantagens de ser associado ao 
Sintius? Acesse o nosso site e 

passou a ser de R$ 37,50, 
enquanto o máximo, de R$ 
72,50. O valor da mensalida-
de para os pensionistas será 
de R$ 18,75.  

Portanto, os trabalha-
dores que já pagam de men-
salidade o equivalente a 2% 
do salário não sofrerão esse 
reajuste.

Informe sobre reajuste da mensalidade do Sintius

confira a tabela completa de 
convênios estabelecidos com 
a nossa instituição. Caso ainda 
não seja associado, aproveite a 
oportunidade para se filiar. Sua 
participação é importante!

Sandro Thadeu

Salário mínimo passa a ser de R$ 880,00
A presidente Dilma 

Rousseff (PT) assinou decreto 
que fixou em R$ 880,00 o va-

lor do salário mínimo, a par-
tir do último dia 1º. O reajuste 
agrega à inflação do período 

uma valorização real, relacio-
nada ao índice de produtivi-
dade da economia brasileira.

Comunicado - Cesta básica (Eletropaulo)
Em dezembro, houve o 

reajuste no valor da cesta de 
alimentos da AES Eletropau-
lo. Valor no posto passou para 

R$ 50,44, enquanto o porta a 
porta foi para R$ 55,94.

a partIr de FevereIro, a saap INICIará a vIsIta 
aos aposeNtados e peNsIoNIstas, INCLUsIve aos

FINs de seMaNa, eM dIas prevIaMeNte ageNdados


