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A posse dos 22 novos representantes sindicais nas unidades de trabalho para o biênio 2016/2018 
aconteceu na tarde do dia 1º de março, no mini-auditório da sede do Sindicato dos Urbanitários

Thabata Guerreiro

Nicolosi (à direita) passou a integrar a Diretoria Executiva

Aprovada mudanças na Diretoria Executiva
Sandro ThadeuA Diretoria Plena do Sin-

tius deliberou, no último dia 
12, sobre mudanças de cargos 
na Executiva da instituição, 
durante reunião na sede do 
Sindicato. Em razão de pro-
blemas particulares, Mauro 
Luiz da Silva, o Maurinho, pe-
diu o afastamento da Secreta-
ria de Organização.

Maurinho teve como 
substituto nessa função ou-
tro companheiro da Executi-
va, Waldinei Vinagre. Nessa 
mesma reunião, ficou deci-
dido que o diretor de base 

Rogério Nicolosi passaria a 
fazer parte da Executiva ao 
assumir a Secretaria de As-

suntos do Trabalho em Tur-
no e Similares, função ante-
rior de Vinagre.

Datas das assembleias 
para aprovação de

pautas de reivindicação

SABESP
28/03, às 18h, na sede do Sintius e 
na Associação Sabesp de Registro

CETESB
28/03, às 10h30, em Cubatão. Às 

14h30 - Santos. Às 15h30 - Registro

CTEEP
28/03, às 8h, em Cubatão

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

Os 22 novos represen-
tantes sindicais definidos 
pela categoria foram empos-
sados na tarde do dia 1º des-
te mês, no mini-auditório da 
sede do Sindicato dos Urba-
nitários de Santos e Região 
(Sintius). O mandato tem 
validade de dois anos.

O grupo foi recepciona-
do pelo secretário de Orga-
nização, Waldinei Vinagre, 
que fez uma explanação ini-
cial sobre as principais atri-
buições dos representantes 
sindicais, como auxiliar nas 
sindicalizações, distribuir 
o material de comunicação 
oficial do Sintius e partici-
par das reuniões convocadas 
pela Diretoria.

Durante sua fala, Vi-
nagre destacou que o re-
presentante sindical é o elo 
principal entre a Diretoria 
do Sintius e aqueles que atu-
am nos locais de trabalho 
em toda a Baixada Santista e 
Vale do Ribeira.

O secretário geral do 
Sintius, Ubirajuí José Pereira, 
o Bira, enfatizou a importân-
cia da união da categoria em 
busca de avanços. Ele apro-
veitou a chance para destacar  
a filosofia da atual Diretoria, 
que busca fortalecer e valo-
rizar ainda mais as ações nas 
unidades de trabalho. 

Essa proximidade é fun-
damental para levantar os 
problemas, ouvir as reivindi-
cações e lutar pelas melhorias. 
Bira também parabenizou 
o fato de muitos aceitarem o 
desafio de ser representante 
sindical pela primeira vez. 

Afinal, a função é estraté-
gica para o Sindicato. Os es-
colhidos têm uma missão im-
portante por serem os olhos 
do Sintius nas empresas.

Outros diretores da en-
tidade também fizeram uma 
rápida explanação sobre as 
atividades desenvolvidas em 
suas áreas e se colocaram à 
disposição para auxiliar os 

recém-empossados no que 
for necessário.

Durante a posse, alguns 
dos novos representantes sin-
dicais aproveitaram a opor-
tunidade para sugerir ideias a 
fim de melhorar a comunica-
ção e facilitar o contato entre 
o grupo com a Diretoria.
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Sintius dá início às reuniões 
setoriais na CPFL e na Start

Sintius estabelece novas parcerias com presidente da CNTI, José Calixto Ramos
Divulgação

Relações sindicais

Da esquerda para direita: Jair Álvaro da Silva, Platini,
Calixto, José Lima Rodrigues, Bira e Evandro Carvalho,

durante a visita à sede CNTI, em Brasília, no último dia 11

Data
14/03
15/03
16/03
17/03
18/03

21/03
22/03
22/03
23/03

22/03
23/03

Calendário previsto
de reuniões setoriais

CPFL PIRATININGA

SABESP

Horário
7 horas
7 horas
7 horas
7 horas
7 horas

7h30
7h30

13 horas 
7h30

8 horas
14 horas

Local
Cubatão

Praia Grande
São Vicente
EA Santos
Ana Costa

Saboó
Mongaguá

Peruíbe
São Vicente

Praia Grande
São Vicente

START ENGENHARIA

O presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, esteve 
reunido no último dia 11, 
em Brasília (DF), com o lí-
der da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na In-
dústria (CNTI), José Calixto 
Ramos.

Parceiro de longa data 
do Sindicato dos Urbanitá-
rios, Calixto conversou lon-
gamente com Platini sobre 
vários assuntos pertinentes 

às áreas de saneamento am-
biental e energia. 

O representante da 
CNTI conta com a Diretoria 
do Sintius para reestruturar 
o Departamento Profissional 
dos Urbanitários (Depaurb), 
órgão ligado à confederação, 
e para ampliar as discussões 
pertinentes à categoria.

Durante a reunião, ficou 
estabelecida uma parceria 
para que a CNTI possa co-
laborar com a formação de 

nossos dirigentes sindicais 
por meio de cursos e forne-
cimento de materiais.

Outros quatro integran-
tes da Diretoria estiveram na 
CNTI com Platini: o secretá-
rio geral Ubirajuí José Perei-
ra, o Bira; o secretário de Fi-
nanças, Evandro Carvalho; 
o secretário de Formação e 
Política Sindical, José Lima 
Rodrigues; e o secretário da 
Regional do Litoral Sul, Jair 
Álvaro da Silva.

Diretoria tem buscado interagir mais com os trabalhadores

A Diretoria do Sintius 
dá prosseguimento este mês 
às reuniões setoriais prepa-
ratórias para a campanha 
salarial deste ano. Nos próxi-
mos dias, serão realizados os 
encontros com os trabalha-
dores da CPFL Piratininga e 
Start Engenharia. 

Além disso, haverá a 
continuação dessas reuniões 
nas unidades da Sabesp e da 
Cetesb na Baixada Santista e 
no Vale do Ribeira.

Confira ao lado as datas 
do calendário previsto das 
reuniões setoriais. Eventuais 
mudanças de datas serão co-
municadas previamente aos 
trabalhadores.

É importante que os tra-
balhadores participem ativa-
mente dessas reuniões para 

apontar problemas e colabo-
rar com sugestões a fim de 
serem inseridas nas pautas 
de reivindicações que serão 
entregues para as empresas 
no próximo mês. 

Nosso compromisso é 
sempre lutar para garantir 
avanços nos próximos Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACTs).

Assembleias
Vale lembrar que no dia 

28 deste mês serão realizadas 
as assembleias de aprovação 
das pautas de reinvidicações 
da Sabesp, Cetesb e Cteep. Já a 
da CPFL Piratininga ocorrerá 
no dia 30. Confira mais deta-
lhes na primeira página desta 
edição do Jornal Urbanitário.

M.R. Costa
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Fortalecimento da ação sindicalApós assaltos
e protestos, 

segurança na 
ETA é reforçada

Sabesprev: Sintius vai sugerir
melhorias para plano de saúde

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

Sabesp Mensagem do presidente

M.R. Costa

Diretoria fez um protesto na ETA 3 na manhã do último dia 29

O teto do valor do re-
embolso do Programa de 
Requalificação Profissional 
da CPFL Piratininga terá 
uma correção de 8,47% a 
partir deste mês. O índice é 
o mesmo do reajuste salarial 
estabelecido no último ACT. 

A conquista teve uma 
participação decisiva do dire-
tor do Sintius e integrante des-

se colegiado, Heleno José da 
Silva Filho, e do companheiro 
Antônio Cezar Monho. 

Ficou estabelecido ain-
da que, a partir da vigência 
do próximo ACT, haverá 
um novo aumento dos valo-
res do teto de reembolso do 
programa. O índice de cor-
reção será o mesmo do rea-
juste salarial. 

O Programa de Requali-
ficação Profissional da CPFL  
Piratininga subsidia desde 
a formação de nível funda-
mental até cursos de pós-
graduação e MBA, incluindo 
formação técnica, cursos de 
idiomas, informática, cursos 
de curta duração, eventos 
pontuais e transporte para 
estudar.

CPFL Piratininga
Teto do valor de reembolso do Programa 

de Requalificação Profissional é reajustado
O grupo de trabalho (GT) 

do Conselho Sindical Regio-
nal da Baixada Santista, Lito-
ral Sul e Vale do Ribeira está 
organizando o Movimento em 
Defesa da Economia e Empre-
go para a Preservação da So-
ciedade para o próximo dia 28.

Segundo o responsável 
pelo GT e presidente do Sin-
tius, Carlos Alberto de Oliveira 

Cardoso, o Platini, o objetivo 
é cobrar uma política para re-
verter a onda de desemprego 
e protestar contra as mudanças 
previstas para a Previdência.

Uma nova plenária ex-
traordinária do Conselho Sin-
dical será realizada no dia 9 
deste mês, às 10 horas, no Sin-
dicato dos Petroleiros do Lito-
ral Paulista, em Santos.

Atuação sindical
Trabalhadores da Baixada 

Santista protestam no dia 28

No último mês, o Sintius 
firmou um convênio com a 
empresa Faculdades Integradas 
do Vale da Ribeira (FVR) para 
que os associados e dependen-
tes tenham acesso à bolsa de 
estudos nos cursos de Ensino 
Superior. A parceria contempla 
ainda a Faculdade de Peruíbe. 

Os descontos oferecidos 
pela FVR variam de 15% a 
45%, dependendo do curso. 
Eles são válidos pelo perío-
do de um semestre e conce-
didos apenas aos alunos in-
gressantes na faculdade.

Novo convênio 
com faculdade

do Vale do Ribeira

A Diretoria deu um im-
portante passo este ano ao 
organizar as eleições para re-
presentante sindical. Foram 
eleitos 22 companheiros que 
serão os olhos e a voz do Sin-
tius em muitos momentos nos 
locais de trabalho da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.

Quero desde já cumpri-
mentar todos pela coragem e 
iniciativa, em especial aqueles 
que se apresentaram para exer-
cer a função pela primeira vez. 
Esse grupo renovado chega 
para reforçar a nossa luta.

Um dos nossos compro-
missos é fortalecer a representa-
ção nas bases. Por isso, tivemos 
a preocupação de administrar a 
distribuição das vagas para re-
presentantes sindicais a fim de 
contemplar lugares onde não 
havia dirigentes sindicais.

Esse reforço permitirá que 
a Diretoria possa identificar 
problemas com maior agilida-
de, bem como exigir das em-
presas melhorias nas condi-
ções de saúde e segurança do 
trabalho, como ocorreu em fe-

vereiro na ETA 3, em Cubatão. 
Após uma cobrança enér-

gica da atual Diretoria, o refor-
ço na segurança tão aguardado 
finalmente chegou. Mas isso 
não é o bastante. A nossa luta 
é para que todas as unidades 
estejam devidamente protegi-
das para garantir o bem-estar 
e segurança dos trabalhadores.

Além disso, não poderia 
deixar de aproveitar este espa-
ço para enaltecer as mulheres 
que integram a nossa categoria 
e que representam o alicerce 
da maioria das famílias.

O Dia Internacional da 
Mulher, celebrado neste dia 8, 
é uma data marcante e de luta 
das mulheres, que ainda são 
alvos de violência, discrimi-
nação e desrespeito em pleno 
século XXI. Parabéns a todas 
urbanitárias!

Após os trabalhadores da 
Sabesp que atuam na Estação 
de Tratamento de Água (ETA 
3), em Cubatão, terem sido 
alvo de ladrões pela sexta vez 
em quatro meses e diante da 
pressão do Sintius e da reper-
cussão negativa desses casos 
na imprensa regional, a estatal 
passou a adotar medidas para 
melhorar as condições de se-
gurança nessa unidade.

Um vigilante armado foi 
disponibilizado para atuar no 
local e a empresa estaria provi-
denciando uma segunda pes-
soa para reforçar a segurança.

No último dia 29, a Dire-
toria fez um protesto na ETA 
3. Simultaneamente, o presi-

dente do Sintius, Carlos Al-
berto de Oliveira Cardoso, o 
Platini, e outros representan-
tes da entidade tiveram uma 
reunião com o superinten-
dente da empresa na região, 
João César Queiroz Prado.

Nesse encontro, foi esta-
belecido que a Sabesp contra-
taria dois vigilantes armados 
para atuar na ETA 3. Além 
disso, Prado se comprometeu 
a adotar outras medidas para 
melhorar a segurança do lo-
cal, como levantar os muros 
da unidade, instalar cercas 
com alarmes e sensores de 
presença, além de melhorar a 
iluminação externa da ETA 3 
e construir uma nova guarita.

A Diretoria do Sintius 
recebeu, no último dia 16, 
representantes da Associa-
ção dos Aposentados e Pen-
sionistas da Sabesp (AAPS) 
para discutir propostas e es-
tratégias para equacionar as 
finanças do plano de saúde 
da Sabesprev e garantir a 
qualidade de atendimento 
dos usuários.

O Sintius já solicitou 
a suspensão da copartici-
pação na Sabesprev. Além 
disso, uma lista de sugestões 
– que também contará com 

as ideias do Sintaema – será 
apresentada na próxima reu-
nião do Comitê de Saúde da 
Sabesprev.

Melhorar a fiscalização 
dos itens utilizados pelos 
hospitais, implantar uma se-
gunda opinião médica a fim 
de verificar a necessidade 
de cirurgias, otimização da 
rede credenciada e estabele-
cer convênios com clínicas 
para substituir internações 
de longo prazo foram algu-
mas das sugestões discutidas 
entre o Sintius e a AAPS.
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Festa dos aposentados e pensionistas será no dia 31
A Diretoria promove a 

festa dos aposentados e pensio-
nistas aniversariantes de março 
no  dia 31 (quinta-feira), no sa-

lão de festa do Sintius. 
O evento deste mês ocor-

rerá excepcionalmente em 
uma quinta-feira.

Destaque do mês

Novos sócios - Fevereiro/2016
Flávio Luiz Santiago Silva - Ativa/CPFL
Júnior de Almeida Silva - Ativa/CPFL

Vanderlei dos Santos Silva - Ativa/CPFL
William de Oliveira - Ativa/CPFL

Antônio Paulo da Silva - Aposentado/Sabesp
Valter Nunes Machado - Ativa/Sabesp

Mateus Roque dos Santos - Ativa/Cteep
José Ricardo dos Santos - Ativa/Sabesp

Guilherme de Araújo Gomes - Ativa/CPFL
Adilson Souza dos Santos - Ativa/Sabesp
Emerson Oliveira da Silva - Ativa/Sabesp
Platini Alves de Oliveira - Ativa/Sabesp

   VALORES - ASSOCIADOS VALORES - CONVIDADOS
Mais de 14 anos     8 x R$ 75,00        9 x R$ 75,00
De 9 a 13 anos  8 x R$ 55,00        9 x R$ 55,00
De 5 a 9 anos          8 x R$ 45,00        9 x R$ 45,00

venha partiCipar da 12ª edição da
festa tropiCal, na Colônia de férias

O evento será realizado do dia 1º a 5 de dezembro

As inscrições deverão ser feitas na tesouraria do Sintius ou às 
quintas-feiras, das 9 às 11h, com Acácio. Mais informações 

com Acácio pelos telefones 3239-8309 ou 99741-3450 ou na 
secretaria do Sintius pelo telefone 3226-3200.

Aniversariantes do mês
Fotos: Thabata Guerreiro

A última celebração dos aniversariantes do mês ocorreu na sede do Sintius em 26 de fevereiro

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

Falecimentos
Ana Lúcia Selvi - Pensionista/Eletropaulo

Falecida em 21/02/2016

Manoel Messias da Silva - Aposentado/Sabesp
Falecido em 18/02/2016

Daiana Mota Santos Relva trabalha na secretaria de nossa sede

unidades odontológiCas de 
atendimento CredenCiadas

BERTIOGA
Letícia Gama Muller/ Lílian Gama Muller

Avenida Vicente de Carvalho, Centro

GUARUJÁ
Bruna Cavinato Guerra - R. Buenos Aires, Vila Maia
Camila Caldas André - Av. Pres.Vargas, Pae Cará

Karen de Oliveira - R. Guilherme Backeuser, Centro
Luana Henrique - R. Carlos Nering, Jd. Helena Maria

ITANHAÉM
Shigueru Irikura - Avenida Rui Barbosa, Centro
Oscar Massarenti - R. Zeferino Soares, Centro

PEDRO DE TOLEDO
Antonio Idelgardio - Rua Ubirajara, Centro

PRAIA GRANDE
Rosa Maria Betiol - Av. Pres. Kennedy, Guilhermina

Associado possui novas opções 
para atendimento odontológico 

O convênio firmado entre 
o Sintius e a Orion Adminis-
tradora de Benefícios passou a 
oferecer atendimento odonto-
lógico gratuito a associados e 
dependentes em outros locais 
além da sede do Sintius e da 
subsede de Registro.

Para utilizar os serviços, 
o associado deve solicitar seu 
vale-benefício odontológico. 
O agendamento de consul-
tas deve ser feito pelo telefone 
3222-2745, podendo escolher 
a unidade credenciada onde 
será atendido.

A bola vai rolar no Tor-
neio de Futebol Society do 
Sintius 2016. A competição 
será realizada no dia 30 de 
abril, a partir das 9 horas. 
As partidas serão realizadas 
no campo da Associação Sa-
besp, localizada na Av. Má-
rio Covas (antiga Av. Portu-
ária), 1.040, em Santos. 

As inscrições devem ser 
feitas na secretaria do Sin-
tius dos dias 10 a 30 deste 
mês. A ficha de inscrição 
estará à disposição na secre-
taria e no site do Sindicato. 
Cada time deverá inscrever, 
no mínimo, dez atletas. 

Todos precisam ser asso-
ciados ao Sintius. Somente ao 
término das inscrições será 
elaborada a tabela dos jogos 
e o regulamento do torneio.

Inscrições abertas 
para Torneio de 
Futebol Society
do Sintius 2016

Sempre com muita sim-
patia, Daiana Mota Santos 
Relva atende os diretores e 
associados do Sintius na se-
crtaria da sede do Sintius. 
Funcionária do Sindicato 
desde julho de 2012, ela tem 

como uma de suas atribuições 
o agendamento das reservas 
dos associados interessados 
em passar alguns dias de des-
canso na Colônia de Férias 
Ministro João Cleófas, em 
Caraguatatuba.


