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FECHAMENTO -AUTORIZADO
Pode ser aberto pela E.C.T.J Ato solene celebra 75 anos

do Sintius no próximo dia 30 
Comemoração já ocorreu em Registro

A Diretoria do Sintius iniciará no 
próximo dia 11 a primeira rodada de 
negociação para tratar do novo Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT) da Sa-
besp. O mesmo deverá ocorrer na Ce-
tesb. Na Cembra/Gerconsult, será no 
dia 10. Além de intensificar o contato 
com os trabalhadores nas últimas se-
manas, a Diretoria se preparou, com 
o apoio dos técnicos do Dieese, para 
participar desses encontros e pleitear 
o que é justo para a categoria, que é 
o maior patrimônio das empresas. 
Assim como nos anos anteriores, não 
será uma discussão fácil. Por esse mo-
tivo, a categoria está mobilizada em 
busca de avanços. P. 7

Festa dos aniversariantes 
de maio será realizada

no próximo dia 30
P. 3

Pressione os deputados 
federais da região a

votarem contra reformas 
P. 6

Trabalhadores aprovam 
Contribuição Assistencial/

Confederativa
P. 7

A Diretoria participou da grande paralisação realizada em Santos

Fotos: Sandro Thadeu

Ps. 4 e 5

Diretoria do Sintius
 participa de greve geral

na Baixada Santista
 e no Vale do Ribeira

O dia 28 de abril deste ano en-
trou para a história como a maior 
greve geral realizada no País, segun-
do informações das centrais sindi-
cais. Os trabalhadores brasileiros 
cruzaram os braços em protesto con-
tra a terceirização irrestrita e contra 
os projetos de Reforma da Previdên-
cia e Trabalhista, que buscam retirar 
direitos dos cidadãos.

Sintius foi homenageado no evento

No dia 27 de maio deste ano, o 
Sindicato dos Urbanitários de Santos 
e Região (Sintius) completa 75 anos 
de existência. No próximo dia 30, a 
partir das 9 horas, haverá um ato sole-
ne na sede da instituição para marcar 
essa data histórica. Além disso, uma 
grande festa foi realizada na Associa-
ção Sabesp de Registro, no dia 6 de 
maio. A confraternização foi marca-
da por um festival de futebol society 
entre os funcionários da Sabesp e por 
uma grande churrascada, que reuniu 
as famílias dos trabalhadores. P. 8

Pessoal da Sabesp pode participar de 
consulta sobre PPR igualitário até dia 15

A consulta a respeito da forma 
de pagamento do Programa de Par-
ticipação nos Resultados (PPR) da 
Sabesp segue até o dia 15. Os compa-
nheiros terão duas opções de votos. 
Aqueles que votarem SIM serão fa-
voráveis ao PPR igualitário, no qual 

os trabalhadores, independente da 
função exercida, receberão o mesmo 
valor de benefício. 

Já aqueles que optarem pelo 
NÃO concordam em manter as re-
gras para o pagamento do PPR, 
como acontece hoje. P. 7
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Organização é essencial
para mobilizar a categoria
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Fotos: Thabata Guerreiro

Waldinei Vinagre é o
 secretário de Organização

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Greve geral de 28 de abril
foi apenas o início da luta

Todos os diretores da Executiva do 
Sintius possuem atividades que são rea-
lizadas no dia a dia. Elas são determina-
das de forma individual e coletiva, con-
forme estabelecido em nosso Estatuto.

Esse documento define ainda 
algumas compentências específicas 
que temos de desenvolver em cada 
área. Por exemplo, na Secretaria de 
Organização, tenho desenvolvido um 
trabalho em parceria com todos os 
diretores e representantes sindicais, 
principalmente para viabilizar a orga-
nização sindical da categoria, possibi-
litando desta forma a ampla atuação 
em toda a nossa base territorial.

Além disso, procuro dar o suporte 
necessário para a subsede de Registro, 

às atividades desenvolvidas pelo secre-
tário regional do Litoral Sul e, sempre 
que possível, dar as orientações para os 
nossos representantes sindicais.

Aproveito a oportunidade para 
lembrar a todos que nossas lutas não es-
tão restritas apenas às reivindicações de 
melhorias no nosso ambiente de traba-
lho ou de forma pontual diante de erros 
e atitudes equivocadas de um represen-
tante da empresa para prejudicar inten-
cionalmente, ou não, a categoria.

Os brasileiros precisam estar aten-
tos à conjuntura econômica e política 
do País para não se deixar enganar 
pelo famoso canto da sereia, que busca 
ludibriar muitos companheiros e en-
fraquecer a nossa unidade.

Temos um exemplo claro nesse 
sentido nos debates sobre as reformas 
Trabalhista e da Previdência. É clara a 
intenção de convencer que essas altera-
ções são necessárias para atrair mais in-
vestimentos e gerar mais oportunidades 
de trabalho. Por outro lado, a sociedade 
se esquece de uma situação melhor há 
cinco anos com as mesmas regras vi-
gentes na CLT e para a aposentadoria.

Só com o espírito de construção 
coletiva dos trabalhadores será possível 
enfrentar e desfazer as atitudes daqueles 
que comandam as empresas onde atu-
amos e de políticos mal intencionados 
que se pautam por interesses privados, 
deixando de lado o bem comum.

Aposentados e pensionistas

Festa dos aniversariantes 
será no próximo dia 30

As principais localidades do Bra-
sil, como a Baixada Santista, deixaram 
claro que estão insatisfeitas com os 
rumos do País, em especial com as de-
fendidas pelo presidente Michel Temer 
(PMDB), como a ampliação desenfre-
ada da terceirização e as reformas da 
Previdência e Trabalhista, que amea-
çam as conquistas sociais obtidas pelos 
brasileiros ao longo dos últimos anos.

Essa mobilização não se encerrou 
com a greve geral do dia 28 e com o Dia 
do Trabalhador, em 1º de maio. Ela será 
apenas o começo de uma série de ações  
para impedir que o Congresso Nacional 
faça esse serviço sujo. E esse trabalho de 
unidade passa pelas ações locais.

Nos próximos dias, vamos ini-
ciar uma nova rodada de reuniões 

setoriais nas empresas de nossa base, 
como Sabesp e Cetesb, para informar 
os trabalhadores sobre o andamento 
das primeiras conversas relacionadas à 
negociação dos Acordos Coletivos.

Estaremos aproveitando essa opor-
tunidade também para conversar com a 
categoria sobre a difícil conjuntura po-
lítica e econômica do País que vem se 
arrastando desde 2014. Não podemos 
deixar que esse cenário prejudique a va-
lorização dos trabalhadores .

Além disso, vamos chamar a aten-
ção dos companheiros para a necessi-
dade de ficarmos mobilizados contra 
os retrocessos sociais defendidos pelo 
Governo Temer e seus fiéis seguidores 
no Congresso, entre eles os nossos de-
putados da Baixada Santista. É preciso 
que os urbanitários entrem de cabeça 
nessa luta. Caso contrário, os efeitos 
para as nossas famílias serão devasta-
dores em um futuro próximo.

Sindicatos de luta e comprome-
tidos com os interesses da população, 
como o Sintius, que completa 75 anos 
de fundação neste mês, são fundamen-
tais para este momento do País.

Estamos diante de um caminho 
sem volta: de muita luta. A tarefa é 
árdua, mas jamais podemos perder 
a esperança mesmo diante de um 
cenário bastante adverso em nosso 
país. Temos de seguir mobilizados 
em busca da vitória.

A Diretoria promove a festa dos 
aposentados e pensionistas aniversa-
riantes de maio no próximo dia 30, a 
partir das 9h, na sede do Sintius. O 
evento será realizado em uma terça-
feira, em conjunto com o ato solene 

A festa dos aniversariantes de abril foi realizada no último dia 27

dos 75 anos de fundação do Sintius. 
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

COMUNICAÇÃO - SAAP
Para que possamos realizar o atendimento 

domiciliar aos aposentados(as) e
pensionistas que necessitem da presença 

do secretário Carlos Sílvio, o Sivoca,
 pedimos que entrem em contato de forma
antecipada pelos telefones (13) 3226-3200 
- ramal 3215 ou (13) 99712-4937. Contamos 

com a vossa colaboração nesse sentido!

Vitória judicial para pensionistas
e  aposentados G-Zero da Sabesp
O Departamento Jurídico do Sin-

tius, por intermédio dos advogados Ser-
gio Antonio de Arruda Fabiano Netto e 
Fabrício Toro, obteve uma vitória no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (TRT-2) favorável aos aposen-
tados e pensionistas complementados 
da Sabesp (grupo conhecido como G-
-Zero), com o objetivo de assegurar o 
pagamento da cesta básica a esses ido-
sos, como ocorreu de 1993 a 1999. 

A 15ª turma da Corte deu provi-
mento ao recurso apresentado pelo Sin-
tius e determinou que a empresa volte 
a pagar esse benefício, desde os cinco 
anos anteriores à propositura da ação, 
devidamente atualizado e corrigido ao 
grupo formado por cerca de 300 idosos.

Inicialmente, a ação do Sintius foi 
julgada extinta pela 6ª Vara do Traba-

lho de Santos, que, equivocadamente, 
entendeu que o Sindicato não teria legi-
timidade para representar esses aposen-
tados e pensionistas. 

No Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), a sentença de primeira instância 
foi reformada e um novo julgamento 
teria de ser realizado, em Santos. No-
vamente, o processo caiu na 6ª Vara do 
Trabalho e o juiz decidiu extinguir o 
processo, alegando que havia ocorrido 
a prescrição. 

Diante disso, o Sintius recorreu ao 
TRT-2, que afastou a prescrição total da 
ação e determinou que as cestas básicas 
voltem a ser pagas. A Sabesp ainda pode 
apresentar recurso ao TST, mas em ra-
zão de decisões anteriores em ações se-
melhantes, os advogados confiam que a 
demanda será vitoriosa. 
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Mobilização nacional

28 de abril de 2017 entra para a história como
a maior greve geral de trabalhadores do País

A Diretoria do Sintius repudia a 
atuação de alguns integrantes da PM 
nas manifestações em defesa dos direi-
tos dos trabalhadores. Mais uma vez, al-
guns PMs agrediram os companheiros 
portuários, durante a greve geral. 

O trabalhador avulso de capata-
zia Josivaldo Rodrigues de Jesus, de 43 
anos, foi atacado por um grupo de PMs 
e corre o risco de perder a vista direita, 
devido às pancadas que levou no rosto. 
O presidente do Sindicato dos Operá-
rios Portuários (Sintraport), Claudio-
miro Machado, o Miro, ficou com mui-
tos hematomas nas costas e braços em 
razão das borrachadas sofridas.

Ambos estavam caminhando pela 
Rua General Câmara em direção à sede 
do Sintraport, quando foram surpre-
endidos por quatro PMs. Pior: o grupo 

Sintius repudia ataques da PM
aos trabalhadores portuários

entrou no corredor do sindicato, sem 
qualquer ordem judicial, para continu-
ar agredindo os companheiros. 

No protesto do dia 15 de março contra 
as reformas da Previdência e Trabalhista, o 
Baep utilizou a força contra os trabalhado-
res portuários em frente ao Brasil Terminal 
Portuário (BTP), na Avenida Engenheiro 
Augusto Barata, o Retão da Alemoa. Na 
ocasião, seis estivadores ficaram feridos.

A Diretoria do Sindicato dos Urbani-
tários lamenta ainda a postura de alguns 
policiais, que encararam a situação não 
como uma luta legítima em defesa dos 
direitos sociais da população, mas como 
uma guerra, como foi observado pelo 
jornal A Tribuna.  Um dos integrantes da 
cavalaria da PM gritou a seguinte frase: 
“vamos tirar a espada da bainha. A minha 
já está torta e quero entortá-la ainda mais”. 

A greve geral realizada no País no 
dia 28 de abril é considerada a maior 
mobilização do gênero de toda a histó-
ria, segundo informações das centrais 
sindicais. Estima-se que um quinto da 
população (40 milhões de brasileiros) 
cruzou os braços, o que afetou a produ-
ção e a economia do País. Essa foi uma 
prova que grande parte da população 
está descontente com a Lei da Tercei-
rização e com as reformas Trabalhista 
e da Previdência encaminhadas pelo 
presidente Michel Temer (PMDB) ao 
Congresso Nacional.

Na Baixada Santista, a adesão à 
paralisação foi grande. A construção 
dessa luta surgiu no final de março, 
no Sindicato dos Bancários de San-
tos e Região, durante a plenária do 
Conselho Sindical Regional da Bai-
xada Santista, Litoral Sul e Vale do 
Ribeira, cujo coordenador do grupo 
de trabalho é o presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, 
o Platini.

A Diretoria do Sintius esteve mobilizada a partir das 4h da manhã do dia 28, na Avenida Presidente Wilson, na divisa Santos-São Vicente. Por volta das 9h, os sindicalistas prosseguiram em passeata até a Praça Mauá, no Centro de Santos. O grande ato público que marcou a greve geral na região ocorreu em frente ao Palácio da Justiça

Fotos: Sandro  Thadeu

No dia 28, o transporte coletivo 
intermunicipal não circulou por 12 
horas. O mesmo ocorreu nas linhas 
municipais de diversas cidades da 
região. Várias categorias decidiram 
parar, como bancários, professores, 
metalúrgicos, petroleiros, servidores 
municipais e estaduais, trabalhado-
res dos Correios entre outras.

Além disso, houve bloqueios estra-
tégicos em vários locais, como a Rodo-
via Cônego Domêmico Rangoni, em 
Cubatão; entrada de Santos pela Via 
Anchieta; e Avenida Presidente Wilson, 
na divisa Santos e São Vicente, onde a 
Diretoria do Sintius ficou concentrada 
desde as 4h da manhã do dia 28.

Por volta das 9 horas, após negocia-
ção com a Polícia Militar (PM), o trân-
sito começou a ser liberado na Avenida 
da Praia e os trabalhadores iniciaram 
uma passeata com faixas e cartazes em 
direção à Praça Mauá, no Centro de 
Santos, onde houve um grande ato pú-
blico contra as reformas apresentadas 

pelo Governo Federal e em desagravo 
à violência cometida pela PM contra os 
trabalhadores (veja mais ao lado). 

Por volta do meio-dia, o grupo 
fez uma passeata pelas ruas do Centro, 
após receber a informação que alguns 
portuários foram detidos injustamente 
pela PM. Por volta das 12h30, em fren-
te ao Palácio da Polícia, onde fica o 1º 
Distrito Policial de Santos, foi exigida 
a soltura desses companheiros e eles já 
estavam sendo liberados, após serem 
acompanhados por advogados.

Na sequência, o pessoal seguiu 
até as escadarias do Fórum de San-
tos, na Praça José Bonifácio, onde era 
possível observar a grande adesão à 
greve geral.  Além dos sindicalistas, o 
ato contou com a grande presença de 
estudantes, artistas, trabalhadores e 
até famílias com crianças que apoia-
vam a paralisação. O ato foi encerra-
rado de forma pacífica e representou 
um dia vitorioso contra a destruição 
dos direitos sociais dos brasileiros.

Sintius participa de atos no Vale do Ribeira

Os trabalhadores da Sabesp de Registro protestaram contra as reformas

A greve geral realizada no dia 28 
de abril também mobilizou os traba-
lhadores da Sabesp no Vale do Ribei-
ra, em especial aqueles que atuam na 
Unidade de Negócio da região, em 
Registro.  A mobilização dos funcio-
nários da empresa contra a terceiri-
zação e as reformas da Previdência e 
Trabalhista ocorreu das 8h às 9h30 
de forma pacífica e sem prejudicar o 
atendimento à população. 

As atividades da superintendên-
cia regional, além dos setores opera-
cional e de manutenção, foram para-
lisadas nesse período de 1h30.

Além desse ato na Sabesp, os 
manifestantes ligados a centrais sin-
dicais e movimentos sociais contrá-
rios às propostas defendidas pelo 
Governo Temer ficaram concentra-
dos ao lado da Prefeitura de Regis-
tro, no Centro, e depois caminharam 

com faixas e cartazes pela Avenida 
Prefeito Jonas Banks Leite, uma das 
principais da Cidade.

À tarde, um dos acessos à Rodo-
via Régis Bittencourt foi bloqueado. 
Os trabalhadores distribuíram bana-

nas aos motoristas que ficaram pre-
sos no congestionamento.

Em Ilha Comprida, os professo-
res da rede municipal também foram 
às ruas para protestar contra os des-
montes dos direitos sociais do País.

Cláudio Tapajós
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Sabesp e Cetesb

A assembleia ocorreu na noite do dia 27 de abril, no auditório do Sindicato

MR Costa

Finanças

Consulta sobre PPR igualitário
vai ser finalizada até 15 de maio

A Diretoria do nosso sindicato 
estendeu até o dia 15 deste mês a reali-
zação da consulta junto aos trabalha-
dores da Sabesp da Baixada Santista 
sobre o Programa de Participação nos 
Resultados (PPR), com o propósito 
de quantificar o interesse da categoria 
pela distribuição igualitária deste be-
nefício. A ação atendeu à reivindica-
ção dos trabalhadores que querem há 
anos rediscutir a forma de pagamento 
do benefício e sair do patamar de so-
mente 30% ser partilhado igualmente.

O resultado desse trabalho iniciado 
em abril servirá de base para a insistên-
cia da Diretoria em pagar o benefício 
atendendo aos anseios dos trabalhado-
res e de forma justa. 

No Vale do Ribeira, a consulta já 
foi encerrada: 93% são favoráveis ao 
PPR igualitário, 6% contra e apenas 1% 
votou nulo. Esse reconhecimento da 
quantidade de aliados na luta pelo PPR 
igualitário fortalece esse pleito perante a 
Sabesp, já que ele está apoiado em uma 
ação democrática dos trabalhadores.

A Diretoria do Sintius iniciará nes-
te dia 11 as negociações com a Sabesp 
relacionadas ao novo ACT. A primei-
ra assembleia com a categoria sobre a 
campanha salarial ocorrerá no dia 16, 
às 18 horas, em Santos, Registro e Ita-
nhaém (o local ainda não foi definido).

Recentemente, a Diretoria este-
ve reunida com o superintentende 
da Sabesp na Baixada Santista, João 
César Queiroz Prado, que teve ciên-
cia de alguns dos pleitos da categoria, 
como a não aceitação da jornada de 
trabalho de terça a sábado e a neces-
sidade de discutir a questão das ho-
ras extras dos trabalhadores do setor 
operacional, que estão sendo sacrifi-
cados e a empresa ignora este fato.

Além disso, a Diretoria esteve reu-
nida com o Ministério Público do Tra-
balho para tratar do TAC assinado pela 
Sabesp e trazer ao MPT o ponto de vista 
dos trabalhadores, que sofrem diante 
da redução de quadros no setor opera-
cional. A Diretoria do Sintius também 
está dialogando em caráter permanen-
te com o Sintaema a fim de estabelecer 
uma tática conjunta para as negociações 
do ACT da Sabesp neste ano.

Cetesb 
O Sintius aguarda a Cetesb para 

dar início às negociações do novo 
ACT. Haverá assembleia com a cate-
goria no dia 22, às 8h, em Registro, às 
9h, em Cubatão, e às 14h, em Santos.
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Divulgação/Nilton Bastian/Câmara dos DeputadosDivulgação /Thyago Marcel/Câmara dos DeputadosDivulgação/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Beto Mansur (PRB)
Telefone do gabinete: (61) 3215-5616
Facebook: www.facebook.com/betomansur
E-mail: dep.betomansur@camara.leg.br
Site: www.betomansur.com.br

Escritório político em Santos
Rua Tolentino Filgueiras, 119 sala 77, Gonzaga
Telefone: (13) 3226-9484

João Paulo Papa (PSDB)
Telefone do gabinete: (61) 3215-5476
Facebook: www.facebook.com/joaopaulopapaoficial
E-mails: dep.joaopaulopapa@camara.leg.br
  deputadopapa@gmail.com
Site: www.joaopaulopapa.com.br

Escritório político em Santos
Av. Pinheiro Machado, 22, Térreo, Vila Mathias
Telefone: (13) 3222-2888

Marcelo Squassoni (PRB)
Telefone do gabinete: (61) 3215-5550
Facebook: www.facebook.com/marcelo.squassoni
E-mail: dep.marcelosquassoni@camara.leg.br
Site: www.marcelosquassoni.com.br

Escritório político em Guarujá
Rua Santo Amaro, 134, sala 35, Vila Maia
Telefone: (13) 3357-8337

Sintius participa de 1º de Maio unificado

A mobilização unificada das centrais sindicais reuniu cerca de 500 pessoas

Após ter participado da greve 
geral do dia 28 de abril, a Diretoria 
do Sintius se manteve mobilizada e 
participou do 1º de Maio unificado 
realizado em Santos, que reuniu cen-
tenas de pessoas contrárias ao des-
monte da CLT, terceirização e mu-
danças na legislação trabalhista e da 
previdência do País defendidas pelo 
presidente Michel Temer (PMDB).

Todas as centrais sindicais pre-
sentes na Baixada Santista (CGTB, 
CSB, CSP/Conlutas, CTB, CUT, In-
tersindical, Força Sindical, Nova 
Central e UGT) fizeram um ato uni-
ficado para celebrar o Dia do Traba-
lhador. Essa foi a primeira vez desde 
1981 que a data é promovida de for-
ma conjunta na Baixada Santista.

Por cerca de quatro horas, o local 
foi ocupado por sindicalistas, estudan-
tes, trabalhadores de diversas catego-

MR Costa

Beto Mansur, João Paulo Papa e Marcelo
Squassoni traem os trabalhadores da região

Congresso Nacional

Dois deputados federais da Baixada 
Santista - Beto Mansur (PRB) e Marcelo 
Squassoni (PRB) - traíram os trabalha-
dores ao votarem favoravelmente ao 
projeto que amplia a terceirização para 

todas as áreas das empresas. Em abril, 
Mansur, Squassoni e o ex-prefeito de 
Santos, João Paulo Papa (PSDB), mos-
traram quem representam ao aprovarem 
a Reforma Trabalhista, que vai alterar 

mais de 100 artigos da CLT. Agora, o 
texto será debatido no Senado.

Para manifestar a indignação 
contra os votos dos deputados e para 
cobrar um posicionamento deles nas 

próximas votações, como a Reforma 
da Previdência, o Jornal Urbanitário 
traz abaixo os canais de comunica-
ção e o endereço do escritório políti-
co deles. Vamos à luta!

rias, além de representantes da classe 
artística, movimentos sociais e entida-
des da sociedade civil, como a OAB.

Movimento sindical 
fará novo ato no dia

28 de maio, em Santos
A mobilização contra as Reformas 

Trabalhista e da Previdência só está co-
meçando. O movimento sindical fará 
novo ato, com passeata, no dia 28 de maio, 
às 10h. A concentração será na Rua Brás 
Cubas, esquina com a Rua Lucas Fortuna-
to, na Vila Mathias, em Santos.

No dia 11, a partir das 19h, haverá 
uma passeata, com saída do Sindicato 
dos Metalúrgicos (Av. Ana Costa), em 
direção à Praia do Gonzaga.  Está pla-
nejado um grande ato em Brasília, com  
data a ser definida. Além disso, haverá 
um trabalho de mobilização nos bair-
ros, assembleias unificadas e distribui-
ção de material para alertar a população 
sobre os malefícios dessas reformas.

A categoria, principalmente os 
trabalhadores da Sabesp, recebeu um 
informativo, no mês de abril, com o 
objetivo de promover a desunião num 
momento estratégico para os urbanitá-
rios, que entram em campanha salarial. 
O material levanta uma série de suspei-
tas sobre a administração e a conduta 
da Diretoria atual. Com essas calúnias, 
estes “opositores” favorecem as empre-
sas, que encontram uma categoria de-
sestimulada para lutar por conquistas.

Qualquer dúvida que o traba-
lhador tenha em relação ao Sindi-
cato, pode procurar um diretor para 
esclarecer, seja de cunho político, 
estratégia de luta, administrativo, fi-
nanceiro ou outro assunto que dese-
jar aprofundar informações. Não dê 
atenção àqueles que se dizem a favor 

dos trabalhadores, mas na verdade 
agem contra a categoria e sempre 
atuam em favor das empresas.

Calúnias do Jornal da Oposição

Diretoria mobiliza
a categoria para 

campanha salarial

Os urbanitários aprovaram, no úl-
timo dia 27, a proposta de Contribuição 
Assistencial/Confederativa apresenta-
da pela Diretoria. Os trabalhadores se-
rão descontados nos salários só após fe-
chamento do ACT das empresas onde 
atuam. No caso dos sindicalizados, a 
contribuição será equivalente ao rea-
juste recebido, limitado a 5%, e ocorre-

rá em duas parcelas.
Já os funcionários que não são 

associados ao Sintius terão um des-
conto de 5% em uma única vez.

As cartas de oposição à cobrança 
da Contribuição Assistencial/Con-
federativa devem ser entregues pes-
soalmente na secretaria do Sindicato 
até o dia 11 de maio.

Aprovado índice da Contribuição
Assistencial/Confederativa

Durante a consulta na base, a Diretoria vem dialogando com os trabalhadores

Thabata Guerreiro
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Celebração

Novos sócios - Abril/2017
Maciel dos Santos Nascimento - Ativa/CPFL

Maria Queiroz dos Santos - Pensionista/Eletropaulo

Falecimentos
Agostinho do Nascimento - Aposentado/Sabesp

Falecido em 27/04/2017

Antonio Francisco Prudêncio - Aposentado/Sabesp
Falecido em 01/05/2017

Emanoel Messias Bispo dos Santos- Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 24/04/2017

Leacyra Sant’ana Marciano- Pensionista/EMAE
Falecida em 11/12/2016

Manoel José de Almeida - Aposentado/Sabesp
Falecido em 18/01/2017

75 anos do Sintius é comemorado
na Associação Sabesp de Registro

Festival de futebol society reuniu trabalhadores da Baixada e do Vale

Maio é um mês de festa para o 
Sintius. Em 2017, a data é ainda mais 
especial pelo fato de a instituição 
completar 75 anos de existência. Para 
celebrar essa data, foi realizado no úl-
timo sábado, dia 6, um grande evento 
alusivo ao Dia do Trabalhador, na As-
sociação Sabesp de Registro. 

Na parte da manhã, os homens 
participaram de um festival de fute-
bol society no clube Win Tennis & 
Fitness, que contou com a participa-
ção de trabalhadores da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira. Jogadas de 
craque, grandes defesas, muitos gols 
e até mesmo alguns lances dignos de 
bola murcha foram registrados du-
rante os dois jogos realizados.

Já as mulheres permaneceram na 
quadra da Associação Sabesp de Regis-
tro, onde ocorreu um bingo com a dis-
tribuição de algumas prendas. A crian-
çada correu bastante e se divertiu no 
local, além de brincar bastante na cama 
elástica e no pula-pula inflável.

Por volta do meio-dia, com uma 
trilha sonora bem animada, teve iní-
cio o almoço que contou com uma 
grande variedade de comidas e chur-
rasco de ótima qualidade, agradando 
em cheio a família dos urbanitários 

da Baixada Santista e do Vale do Ri-
beira.

Após a refeição, foram entregues 
os troféus aos representantes dos ti-
mes participantes do festival de fute-
bol society e uma dessas lembranças 
foi recebida pela Diretoria do Sintius 
para esse momento ficar eternizado 
na história do Sindicato. 

Ao final, o presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, o 
Platini, agradeceu os trabalhadores e 
suas famílias pela presença. Ele apro-
veitou a oportunidade para relembrar 
que o Brasil passa por um momento 
muito delicado em razão das reformas 
Trabalhista e da Previdência defendi-
das pelo Governo Federal.

“Esse é um momento especial de 
celebração para os urbanitários. Re-
presenta um momento de pausa nas 
nossas lutas, que serão intensas a par-
tir de agora em razão do início das 
negociações da campanha salarial. O 
Sindicato convoca todos os trabalha-
dores a participarem ativamente das 
mobilizações e das assembleias para 
obtermos vitórias no futuro Acordo 
Coletivo. A gente precisa também da 
colaboração e da união de todos con-
tra essas reformas”, destacou. O evento reuniu famílias dos urbanitários na Associação Sabesp de Registro

ATO SOLENE
A Diretoria convida a categoria a 
participar do ato solene alusivo

 aos 75 anos de fundação do
Sintius no dia 30 de maio, a partir 
das 9 horas, na sede do Sindicato

Fotos: Sandro Thadeu


