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Os trabalhadores da Cteep têm uma 
greve marcada para o próximo dia 17, 
caso a empresa se recuse a avançar na 
proposta do novo Acordo Coletivo de P. 4

Confira o resultado da
consulta feita na Sabesp
sobre o PPR igualitário

P. 5

Justiça dá vitória a 
aposentados e pensionistas 

G-Zero da Sabesp 
P. 3

Assembleia de prestação 
de contas de 2016

será realizada no dia 28
P. 5

Fotos: Thabata Guerreiro
P. 7

Lutas e mobilizações são lembradas em 
festa dos 75 anos de fundação do Sintius

Uma solenidade emocionante. 
É assim que pode ser definida a so-
lenidade que marcou os 75 anos de 
fundação do Sintius. Evento reuniu 

Mais um capítulo da história do Sintius foi preenchido no dia 29 de junho

Trabalho (ACT). Na CPFL Piratininga, 
apesar de o Sintius ter firmado um ACT 
com validade por dois anos, a Diretoria 
está em busca de melhorias de alguns 

itens, pois essa medida está assegurada 
no acordo firmado perante o Tribunal 
Regional do Trabalho, em 2016.

amigos e companheiros da ativa e 
aposentados que ajudaram a cons-
truir a bela história do Sindicato. 

Sindicato participa 
de nova greve geral 
da Baixada Santista

P. 6

Salão de cabeleireiro é inaugurado na 
sede e faz cortes gratuitos a associados

P. 8

O associado que tiver de vir ao 
Sindicato por algum motivo tem a 
chance de voltar para casa com um 
novo visual. Isso se deve ao fato da 

inauguração do salão de cabeleirei-
ro, que está à disposição da categoria 
desde o final do mês passado.

Salão de cabeleireiro era um dos compromissos de campanha da atual Diretoria
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Áreas de saneamento e meio
ambiente são fundamentais

Fotos: Thabata Guerreiro

Beatriz Salvador Dias é a secretária
de Saneamento e Meio Ambiente

Palavra do presidente Palavra da diretora

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, 
o Platini, é presidente do Sintius

Resultados mostram que a
estratégia adotada é certeira

Comecei a trabalhar na Sabesp em 
abril de 2011. O ambiente estava agita-
do em razão da proximidade nas nego-
ciações do novo ACT da empresa. Des-
de o início, estive associada ao Sintius, 
embora reconheça que não sabia ao 
certo a importância da entidade e tam-
bém tinha um certo receio a respeito do 
sindicalismo. Afinal, muitos apontavam 
que tudo que havia de errado na empre-
sa era por culpa do Sindicato.

Para entender melhor e ter o meu 
juízo de valor, passei a acompanhar 
de perto as ações sindicais e partici-
pei ativamente das lutas em defesa dos 
trabalhadores. Com o passar do tem-
po, participei da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) da em-

presa. Devido ao meu envolvimento, 
fui convidada para entrar na chapa que 
venceu a eleição do Sintius, em 2015.

Como diretora de base, sempre 
procurei levar o mais rápido possível 
informações confiáveis e o posiciona-
mento da atual Diretoria aos colegas, 
assim como levantar as demandas dos 
companheiros da base e discutir na 
Diretoria. Também procuro passar a 
ideia que nem sempre as soluções das 
demandas acontecem na velocidade 
que gostaríamos, apesar da pressão 
constante do Sintius. 

Em uma decisão recente da Dire-
toria Plena, fui convidada para fazer 
parte da Diretoria Executiva e aceitei 
o desafio de estar à frente da Secreta-
ria de Meio Ambiente e Saneamento. 
Além de representar os trabalhadores 
nas discussões do Comitê da Bacia Hi-
drográfica da Baixada Santista, estarei 
substituindo o Mauro Mazzitelli como 
representante do Sindicato no Conse-
lho Estadual de Saneamento, onde o 
Sintius atua como suplente, e no Con-
selho Municipal de Saneamento Bási-
co de Santos.

Para subsidiar a Diretoria, estarei 
mais envolvida em debates e questões 
relacionadas à qualidade da água, ser-
viços de esgoto e preservação do meio 
ambiente, assim como participando de 
eventos sobre esses temas, conforme 
definidos no Estatuto do Sintius.

Após muitas idas e vindas, diver-
sas rodadas de negociação, muita luta 
e unidade dos trabalhadores e interme-
diação do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), os Acordos Coletivos de 
Trabalho (ACTs) da Sabesp e da Cetesb 
foram fechados. 

Os resultados obtidos nestas duas 
empresas foram positivos. Isso se deve à 
estratégia que adotamos e em razão dos 
êxitos obtidos. Nossas ações compro-
vam tal situação. O Sindicato conseguiu 
o reajuste salarial com base na inflação, 
o que muitas entidades não tem obtido, 
e assegurou o aumento real em benefí-
cios. Enquanto estamos nos deparando 
com trabalhadores que perdem bene-
fícios, nós conseguimos assegurar as 
cláusulas sociais nessas empresas. 

No caso da Sabesp, estamos cami-
nhando para uma solução no que diz 
respeito ao imbróglio envolvendo os 
companheiros que estão no plano BD 
da Sabesprev. E vamos avançar em bre-
ve a busca por soluções nas questões das 
horas extras e plantões. 

Desde o início da atual gestão, re-
forçamos o trabalho de base. Por estar-
mos mais próximos à categoria, esta-
mos acertando mais. A nossa estratégia 
adotada nas campanhas salariais tem 
se mostrado correta. Um exemplo cla-
ro está na CPFL. Em 2016, o Sintius foi 
o primeiro a fechar um ACT com va-
lidade por dois anos e com reposição 
salarial, com base no IPCA, assegurada 
para este ano. Em 2017, outros sindica-
tos que não seguiram essa linha estão 
com dificuldades nas negociações.

Além disso, gostaria de ressaltar 
que o Sintius, embora seja considerado 
menor em relação a outras instituições 
por conta do raio de atuação territorial, 
é o maior em suas lutas pelo protago-
nismo exercido nas mesas de negocia-
ção,  como já ocorreu com a Sabesp e 
na Cetesb, onde passamos a estar mais 
presentes, resultado na ampliação do 
número de associados dessa empresa.

Alguns companheiros até podem 
desmerecer as lutas, mas nós jamais va-
mos menosprezar a capacidade de pen-
sar dos trabalhadores. Parabéns a todos 
pela unidade ao encarar os desafios.
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CESTA BÁSICA - ELETROPAULO
A Secretaria de Assuntos para Aposentados 

e Pensionistas (SAAP) informa que, ao 
contrário dos anos anteriores, não 

haverá em 2017 o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas que recebem

 a cesta básica da Eletropaulo. Os 
novos boletos serão entregues aos 

beneficiários a partir de agosto 

Confirmada vitória em ação 
sobre cesta básica a pensionistas 
e aposentados G-Zero da Sabesp

Celebração

Festa dos aniversariantes 
será no próximo dia 28
A Diretoria do Sintius promove 

a festa dos aposentados e pensionis-
tas aniversariantes de julho no pró-
ximo dia 28, a partir das 9 horas, na 
sede do Sintius. 

O evento será realizado na úl-
tima sexta-feira do mês. A festa de 
junho ocorreu juntamente com a so-

A festa dos aniversariantes de junho foi realizada no último dia 29

lenidade que marcou os 75 anos de 
fundação da entidade - veja mais de-
talhes na página 7. 

Não esqueça de trazer a família 
para participar da confraternização. 
Venha aproveitar esse importante 
momento de alegria ao lado de ami-
gos e parentes. 

Thabata Guerreiro

O Departamento Jurídico do Sin-
tius conquistou mais uma importante 
vitória para um grupo de trabalhado-
res aposentados e pensionistas com-
plementados da Sabesp (grupo conhe-
cido como G-Zero). Eles ganharam 
uma ação trabalhista que versa sobre 
o recebimento de valores referentes a 
cesta básica. 

A Diretoria realizará uma reunião 
com os beneficiados para detalhar 
como será a fase de execução e cum-

primento da sentença. Isso somente 
ocorrerá após o despacho do juiz, com 
a intimação da Sabesp para efetuar a 
entrega dos cartões. 

Os desembargadores da 15º turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (TRT-2) declararam nulo o 
ato de supressão desse benefício e con-
denaram a estatal a retomar o paga-
mento da cesta básica aos aposentados 
e pensionistas, ressarcindo os valores 
retroativos a cinco anos, desde a pro-

positura da ação, em agosto de 2008.
O Sintius foi representado nessa 

ação pelos advogados Sergio  Antonio 
de Arruda Fabiano Neto e Fabrício 
Toro. A Sabesp poderia apresentar re-
curso no Tribunal Superior do Traba-
lho, mas isso não ocorreu, o que con-
firmou a vitória para o Sindicato.

Prazo para pagamento
Vale destacar que a companhia 

poderá ainda impugnar o cálculo. Na 

hipótese de impugnação, o processo 
será encaminhado para um perito con-
tábil, que deverá sanar a controvérsia 
sobre os cálculos.

Estando resolvida a questão dos 
valores, o juiz determinará que a Sa-
besp efetue o pagamento no processo. 
Após essa etapa, o juiz libera o dinhei-
ro, através de alvará de levantamento, 
para que seja feito o repasse dos recur-
sos a todos os aposentados e pensio-
nistas beneficiados por essa ação.

Aposentados e pensionistas
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Empresas energéticas

Se Cteep não melhorar proposta de 
ACT, haverá greve a partir do dia 17

MR CostaDivulgação/Comunicação Sinergia

Diretoria esteve presente na última rodada de negociação, no último dia 6, em Jundiaí. Foto da direita é da assembleia na SE Baixada Santista, em 26 de junho

Os trabalhadores da Cteep de-
cidiram adiar o início da greve para 
a zero hora do dia 17 de julho. Essa 
decisão foi tomada pela categoria em 
assembleia realizada na noite do dia 
7 deste mês, na sede do Sintius. 

O movimento paredista estava 
marcado para ocorrer a partir do 
último dia 10, mas, como a empresa 
decidiu marcar uma nova rodada de 
negociação no próximo dia 12, em 
Jundiaí, os companheiros esperam 

uma contraproposta à pauta de rei-
vindicações que atenda aos anseios 
da categoria.

Caso contrário, os trabalhadores 
podem ratificar a paralisação no dia 
13, às 18 horas, quando haverá nova 
assembleia no Sindicato.

 Portanto, a reunião do dia 12 
com a direção da empresa é consi-
derada a última chance de a empresa 
apresentar uma proposta digna aos 
trabalhadores.

A categoria tem data-base em 1º 
de junho e cobra a reposição salarial 
do índice de inflação (3,60%, segun-
do o IPCA), mais aumento real de 
5%, enquanto que a Cteep, em reu-
nião realizada na última quinta-feira, 
dia 6, limitou-se a oferecer apenas 
3,60% de recomposição para os salá-
rios, extensivo aos benefícios. 

O Sintius é contra a política ado-
tada pela empresa para a redução de 
benefícios, como o fim da função 

acessória para quem dirige veículos 
da empresa e a redução da indeniza-
ção para quem foi admitido antes de 
2006 de dez salários para apenas três.

Por essas razões, o Sindicato re-
pudia o descaso da Cteep com a ne-
gociação do ACT dos trabalhadores 
neste ano, já que a empresa acumula 
recordes de lucros por anos conse-
cutivos e não precisa punir aqueles 
que produzem resultados positivos à 
companhia e a seus acionistas.

A Diretoria do Sintius esteve reuni-
da com representantes da CPFL Pirati-
ninga, no dia 6 de julho, em Campinas, 
para tratar de itens pendentes do atual 
ACT.  Apesar de o ACT ter validade por 
dois anos, o Sintius foi o único sindica-
to nessa condição que negocia com a 
empresa que fez questão de apresentar 
uma pauta de reivindicações neste ano.

Após o envio dos pedidos dos tra-
balhadores, o Sindicato solicitou uma 
mesa-redonda na GRTE de Santos para 
provocar a abertura de uma mesa de 
negociação para debater as pendências.

Nessa reunião do dia 22, a Diretoria 

Sintius participa de mesa de negociação com a CPFL
expôs ao representante da GRTE que o 
item 3 do termo assinado entre as par-
tes junto ao TRT previa a discussão de 
alguns itens, a partir de agosto de 2016. 
Diante disso, a empresa se viu obrigada 
a estabelecer um calendário a fim de ne-
gociar com o Sindicato.

Os avanços das negociações serão in-
formados nas reuniões setoriais da CPFL, 
que foram retomadas no dia 11 deste mês.

PLR
A CPFL informou que apresentará 

ainda este mês o novo modelo de PLR 
para ser avaliado pelo Sintius.

Sandro Thadeu

A mesa-redonda na GRTE de Santos com a CPFL ocorreu no último dia 22
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Paralelo ao trabalho de mobiliza-
ção da categoria para a campanha sa-
larial deste ano, a Diretoria do Sintius 
realizou, em maio deste ano, uma con-
sulta junto aos trabalhadores da Sabesp 
na Baixada Santista e no Vale do Ribei-
ra a respeito do modelo do Programa 
de Participação de Resultados (PPR). 

A intenção era identificar o in-
teresse da categoria pela distribuição 
igualitária deste benefício. Mais da 
metade dos trabalhadores participa-
ram da votação.

Os resultados apontaram que 
87% dos companheiros da Baixada 
Santista são favoráveis ao pagamen-
to igualitário da PPR, cujos valores 
atuais seriam de R$ 5.957,29. Outros 
13% querem manter a PPR no mode-
lo atual e 1% votou em branco ou nulo 

nessa pesquisa. 
O resultado desse trabalho servi-

rá de base para a insistência da Dire-
toria em pagar o benefício atendendo 
aos anseios dos trabalhadores e de 
forma justa. A exigência da categoria 
para a realização da consulta nasceu 
no Vale do Ribeira.

Com essa ação, fica evidente o 
reconhecimento da quantidade de 
aliados na luta pela PPR igualitária e 
o consequente fortalecimento dessa 
batalha, apoiada em uma ação demo-
crática, contra a Sabesp.

Reuniões setoriais
No dia 6 de julho, a Diretoria do 

Sintius retomou a realização das reu-
niões setoriais com os trabalhadores 
da Sabesp. Na parte da manhã, os di-

Rogério Marques

Maioria dos trabalhadores é
favorável ao PPR igualitário

retores estiveram dialogando com os 
companheiros que atuam em Peruíbe. 
No dia seguinte, com os de Bertioga. 

Nos próximos dias, a Diretoria 

estará presente em outras unidades da 
empresa na Baixada Santista e no Vale 
do Ribeira para ouvir as demandas e 
tirar dúvidas dos trabalhadores.

A Diretoria retomou as reuniões setoriais na Sabesp no último dia 6

Diretoria do Sintius se reúne com novo
superintendente da Baixada Santista

Diretoria esteve reunida com o novo superintendente da Baixada Santista

Sandro Thadeu

No dia 5 de julho, a Diretoria do 
Sindicato esteve reunida com o novo 
superintendente da Unidade de Negó-
cio da Baixada Santista, Kleber Casti-
lho Polisel. Ele assumiu o posto no iní-
cio deste mês no lugar do engenheiro 
João César Queiroz Prado. 

Esse encontro teve o objetivo de 
apresentar parte dos integrantes da Di-
retoria - em sua maioria formada por 
trabalhadores da Sabesp -,  assim como 
contar um pouco da história do Sindi-
cato e explicar o raio de atuação do Sin-
tius em defesa dos companheiros.

Sabesp

Luto
Companheiro da Start é

vítima de acidente de trabalho
A Diretoria do Sintius lamenta 

a morte do eletricista Moisés Lopes 
de Melo, vítima de um acidente de 
trabalho na manhã do dia 7 de julho, 
em Praia Grande. 

Assim que tomou ciência da situ-
ação, a instituição colocou o serviço 
de assistência social à disposição da 
família do trabalhador e acompanha-
rá a apuração das causas do acidente.

Transparência
Assembleia para prestação de 

contas será realizada no dia 28
A Secretaria de Finanças do Sin-

tius promoverá no próximo dia 28, 
às 18 horas, na sede do Sindicato, a 
assembleia de prestação de contas da 
instituição referente ao ano de 2016.

Essa medida de transparência 
está prevista no Estatuto do Sindi-

cato e uma inovação em relação aos 
anos anteriores será a realização des-
sa reunião em outra dada para os 
companheiros do Vale do Ribeira, 
conforme solicitado pela categoria.
Essa reunião, em data a ser confirma-
da, será feita na subsede de Registro.
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Diretoria participa de bloqueios 
na greve geral do dia 30 de junho

Luta sindical

Sandro ThadeuA Diretoria do Sintius partici-
pou dos bloqueios de trânsito em 
dois pontos na Baixada Santista para 
contribuir com a greve geral, que 
aconteceu no dia 30 de junho em 
todo o país. A maioria dos repre-
sentantes do nosso Sindicato ficou 
concentrada na Avenida Ayrton Sen-
na da Silva (avenida da orla sentido 
São Vicente-Santos), em São Vicente, 
onde o trânsito permaneceu fechado 
por pouco mais de meia hora. 

A intimidação da Polícia Militar 
para encerrar o bloqueio foi grande. 
Não houve conflitos com integrantes 
da corporação. Ao menos 13 viaturas  
e oito motos foram deslocadas para 
acompanhar a movimentação dos 
trabalhadores, em São Vicente.

A adesão ao protesto foi menor 
em comparação à greve que ocorreu 
no dia 28 de abril, devido à diver-
gência entre as centrais sindicais, em 
âmbito nacional, sobre as ações a se-
rem tomadas naquele dia. 

Entretanto, a mobilização que 
aconteceu em nossa região teve a 
adesão de todas as centrais sindicais, 

o que demonstra o protagonismo 
das entidades locais e a consciência 
de classe dos nossos dirigentes. Essa 
mobilização fortaleceu a articulação 
de outras regiões do Brasil.

Coordenado pelo presidente do 
Sintius, Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, o grupo de tra-
balho do Conselho Sindical Regio-
nal da Baixada Santista, Litoral Sul 
e Vale do Ribeira teve um trabalho 
importante de mobilização e de arti-
culação nesse processo.

Antes da manifestação do dia 30, 
os sindicalistas fizeram panfletagem e 
abordagem com materiais informati-
vos em pontos de grande circulação 
de pessoas em Santos e em São Vicen-
te sobre os males das propostas das 
reformas Trabalhista e da Previdência 
defendidas pelo Governo Temer. 

A próxima etapa será avaliar o 
movimento, planejar os próximos 
protestos com estabelecimento de 
novas estratégias de conscientização 
do povo sobre a nocividade desses 
políticos que agem desprezando às 
necessidades das famílias.

O trânsito na avenida da praia de São Vicente ficou bloqueado por 35 minutos 

Presidente da CSB, Antonio Neto deixa o PMDB após 30 anos 
de militância e núcleo sindical da sigla está sem comando
Em carta protocolada no início 

deste mês, o presidente do núcleo 
sindical nacional do PMDB e da 
Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB), Antonio Neto, afirmou “que 
não há como “permanecer filiado ao 
partido que, sob o comando de uma 
pequena cúpula, que afronta o pro-
grama partidário, ignora os anseios e 
a vontade do povo, promove a des-
truição da Constituição, enxovalha a 
democracia duramente conquistada, 

Representantes das centrais da Baixada Santista uniram forças novamente

Divulgação/Fernando Diegues

desrespeita e desmoraliza os poderes 
da República, rasga os direitos traba-
lhistas e sociais, avilta os direitos pre-
videnciários e enterra os sonhos da 
construção de uma nação mais justa 
e igualitária”.

No documento, o presidente da 
CSB cita importantes momentos de 
protagonismo do PMDB na política 
brasileira até a “crise institucional 
atual”. 

Mas a proposta de diálogo não 

durou muito. “Tão logo esquenta-
ram a cadeira, uma pequena corte 
palaciana, por interesses e conchavos 
impublicáveis, até mesmo por sobre-
vivência indulgente, passou a atuar 
como tropa de choque de uma cas-
ta improdutiva e estúpida, que quer 
impor ao Brasil a ampliação da ex-
ploração do homem sobre o homem, 
implodindo a economia do País e o 
jogando no caos social, que enver-
gonha todo e qualquer cidadão que 

tenha o mínimo de sensibilidade”, 
desabafou.

Neto repudia a ausência de 
compromisso do PMDB com uma 
agenda de direitos sociais dos traba-
lhadores, fruto da deterioração das 
posições do partido, sem levar em 
conta o regimento interno da sigla e 
seu programa interno. Ele também 
chama atenção para o descrédito que 
Congresso Nacional brasileiro pos-
sui, ao abrir mão de legislar. 
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História de lutas e conquistas

Integrantes do Movimento Interreligioso fizeram uma saudação em forma de oração

Fotos: Thabata Guerreiro

Solenidade festiva marca os
 75 anos de fundação do Sintius

A festa dos 75 anos de fundação do Sintius foi um momento para relembrar as lutas em defesa da categoria. O Coral Avós dos Urbanitários deu brilho a festa

A importância dos sindicatos 
em um momento tão complexo no 
Brasil do ponto de vista econômico e 
político e os importantes momentos 
de lutas em defesa dos trabalhadores 
deram o tom da solenidade que cele-
brou os 75 anos de fundação do Sin-
tius, comemorado em maio.

Conduzido pelo secretário-geral 
da entidade, Ubirajuí José Pereira, o 
Bira, o evento foi realizado na manhã 
do dia 29 de junho, no auditório da 
sede, e contou com a participação de 
companheiros da ativa, aposentados, 
pensionistas, assim como de autori-
dades municipais e diversas lideran-
ças sindicais da Baixada Santista e do 
Estado. 

Um café da manhã especial e a 
celebração dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de junho 
também fizeram parte dessa grande 
festa. A solenidade estava agendada 
inicialmente para o dia 30 de maio, 
mas ela teve de ser adiada, porque 
estava prevista a deflagração de uma 
greve na Sabesp a partir daquela 
data, devido à intransigência nas ne-
gociações do novo ACT. 

As atividades do último dia 29 
tiveram início com uma mensagem 
positiva dos integrantes do Movi-

mento Interreligioso pela Cidada-
nia de Santos, coordenado por José 
da Conceição de Abreu, o Zezinho. 
O grupo destacou a importância do 
sindicato para defender o bem-estar 
social dos trabalhadores e de suas 
respectivas famílias.

Depois desse momento de refle-
xão, o coral Avós dos Urbanitários, 
sob a regência da maestrina Sandra 
Diogo Moço, fez um bela apresen-
tação e deu um brilho todo especial 
para a festa. A animação e a alegria 
do grupo enquanto cantavam can-
ções de Ary Barroso, Roberta Miran-
da, Adoniran Barbosa e Zeca Pagodi-
nho contagiaram todos os presentes.

Anos de luta
Na sequência, a importância do 

trabalho desenvolvido pelo Sintius ao 
longo dos últimos anos, a integração 
com os demais sindicatos da Baixada 
Santista nas lutas em defesa dos direi-
tos dos trabalhadores e o trabalho de 
mobilização pela atual Diretoria fo-
ram citados durante a explanação dos 
sindicalistas e autoridades presentes.

O presidente do Sintius, Carlos 
Alberto de Oliveira Cardoso, o Plati-
ni, agradeceu a presença de todos os 
companheiros que ajudaram a cons-

truir a história de lutas da entidade.
Ele ressaltou ainda que, apesar 

do momento ser de festa, o momento 
é de atenção, porque os trabalhado-
res não podem baixar a guarda para 
evitar perdas sociais com as reformas 
Trabalhista e da Previdência. 

"Estamos em um dia especial. 
É um momento delicado do nosso 
país e precisamos defender as nossas 
conquistas históricas. Somos poucos, 
mas somos combativos e podemos 
fazer a diferença", frisou.

O secretário-geral do Sintius res-
saltou a importância de mais um ca-
pítulo da história dos urbanitários. 

“Muitos aposentados e familiares 
ajudaram a consolidar esse momento 
grandioso e de alegria. As diretorias 
vão passar, mas a história de lutas des-
te sindicato vai ficar”, destacou Bira.  

Para fechar o evento, o ex-di-
retor do Sintius e atual advogado 
da instituição Luiz Sérgio Trindade 
discorreu sobre a história do mo-
vimento sindical no País. Durante 
a explanação, ele abordou algumas 
peculiaridades da história do Sintius 
e os desafios da atualidade diante da 
orquestração do Estado (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) para enfra-
quecer a luta dos trabalhadores.
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Compromisso de campanha

Novos sócios - Junho/2017
Ércio Goulart Sales - Ativa/Sabesp

José Carlos Trindade da Silva - Aposentado/CPFL
Marilene Estevão de Oliveira - Pensionista/Eletropaulo

Salão de cabeleireiro é inaugurado. 
Titular tem corte de cabelo gratuito

O novo serviço do Sintius está sob a responsabilidade da funcionária Lilian

A Diretoria do Sintius inaugurou, 
no dia 29 de junho, o salão de cabele-
reiro na sede do Sindicato, em Santos, 
sendo este mais um compromisso de 
campanha eleitoral cumprido para 
beneficiar o sindicalizado e os depen-
dentes. 

O atendimento começou a ser fei-
to a partir do dia 3 de julho e o corte 
de cabelo é gratuito para os associa-
dos uma vez por mês. Acima desta 
quantidade, assim como os serviços 
para dependentes, lavagem e secagem 

têm custos bem abaixo do mercado 
(veja a tabela de serviços).

No salão de cabeleireiro são feitos 
cortes femininos e masculinos e quem 
pretende ser atendido deve marcar 
um horário com antecedência, por 
meio do telefone (13) 3226-3200, que 
é da secretaria da sede. 

O atendimento está sendo reali-
zado de segunda a sexta-feira, das 8 
às 18 horas, em ambiente climatizado 
para maior conforto dos associados e 
seus familiares.

Tabela de serviços do salão
de cabeleireiro do Sintius

Thabata Guerreiro

Corte Masculino    R$ 7,00
Corte Feminino    R$ 10,00
Lavar e Secar (Curto)   R$ 10,00
Lavar e Secar (Médio)   R$ 15,00
Lavar e Secar (Comprido)  R$ 20,00
Corte de cabelo gratuito para sócios titulares uma vez por mês

Vale do Ribeira
Advogados farão atendimento 
mensal na subsede de Registro

Veja as datas de atendimento
31 de julho

28 de agosto
25 de setembro
30 de outubro

27 de novembro
18 de dezembro

Os associados do Sintius do Vale 
do Ribeira que precisam tirar dúvi-
das ou pretendem acionar a Justiça 
por uma causa cível ou trabalhista 
poderão ser atendidos na subsede de 
Registro a partir deste mês, ao invés 
de recorrer à sede, em Santos.

Os advogados do Sindicato Car-
la Costa da Silva Mazzeo e Luiz Sér-
gio Trindade estarão à disposição 
para atendimentos jurídicos nessas 
áreas toda última segunda-feira de 

cada mês. A exceção é em dezembro, 
devido ao feriado de Natal.

Os associados interessados no 
atendimento jurídico das áreas cível 
e trabalhista oferecido pelo Sintius 
devem agendar com antecedência 
a consulta na secretaria da subsede 
de Registro pelo telefone (13) 3821-
3517, das 8 às 17 horas, ou com o se-
cretário regional do Vale do Ribeira, 
Antônio Neto Mendes, pelo telefone 
(13) 9-9736-9929

A Colônia de Férias
Ministro João Cleófas, 

em Caraguatatuba, estará
fechada durante o mês

de agosto. O local voltará
a receber os hóspedes a 

partir do dia 1º de setembro


