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Tudo pronto para
 o 9º Congresso

dos Urbanitários
P. 8

CPFL: Sintius luta por 
ressarcimento das CNHs 

pagas pela categoria 
P. 7

Sindicatos querem alterar 
plano previdenciário

mantido pela Sabesprev
P. 7

Diretoria presta justa homenagem a 
aposentados e pensionistas da categoria P. 3

Os trabalhadores da Sabesp, Ce-
tesb, Cembra/Gerconsult, Cooperativa 
de Eletrificação Rural do Vale do Ita-
riri (Cedri), CPFL Piratininga, Cteep e 
Start Engenharia começam a se prepa-
rar para a campanha salarial de 2017.

Embora as empresas citadas acima 
tenham apresentado bons resultados 
financeiros e operacionais ao longo 
dos últimos anos, é provável que a di-
reção delas siga a cartilha de que tudo é 
culpa da crise para dificultar a vida dos 
companheiros. Nesse contexto, é fun-
damental a unidade da categoria para 

demonstrar força no processo de ne-
gociação e conquistar novos avanços. 

Vale lembrar que, no dia 13 de 
março, a Diretoria do Sindicato pro-
moverá a assembleia dos trabalhadores 
da Cteep a fim de discutir e aprovar a 
pauta de reivindicações a ser encami-
nhada para a empresa.

No dia 4 de abril, será a vez dos 
companheiros da CPFL Piratininga 
e Start Engenharia fazerem essa dis-
cussão. Confira mais detalhes sobre o 
assunto nas páginas centrais do Jornal 
Urbanitário.

Ps. 4 e 5

Entenda como a Reforma 
da Previdência pode

afetar os(as) pensionistas 
P. 3

Reunião setorial com trabalhadores da Divisional Santos, em 14 de fevereiro

MR Costa

O Prêmio Fidelidade Sindical Narciso de Andrade é uma tradicão do Sintius, que busca valorizar os sindicalizados

Thabata Guerreiro
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Idylio Mateus Martins Santos, secre-
tário de Formação e Política Sindical

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Hora de deixar as diferenças 
de lado e demonstrar união

IMPOSTO DE RENDA 2017
O prazo de entrega para a declaração do Imposto de 
Renda para o Leão vai até o dia 29 de abril deste ano

QUEM DEVE DECLARAR?
Todo o cidadão que recebeu rendimentos tributáveis 

superiores a R$ 28.123,91, no ano passado

PLANTÃO NO SINTIUS
O atendimento aos associados será realizado nos 

dias 16, 22 e 29/03, das 14 às 18 horas. Valor: R$ 70,00

Em um mundo cada vez mais di-
nâmico e complexo, o acesso ao conhe-
cimento tem uma grande importância 
para podermos evoluir como seres hu-
manos, para repassar informações con-
fiáveis àqueles que estão a nossa volta e 
para superar os desafios que surgem nos 
mais variados aspectos de nossa vida.

Diante disso, assumi no ano passa-
do a tarefa de estar à frente da Secreta-
ria de Formação e Política Sindical, que 
possui um trabalho estratégico para 
preparar e qualificar os integrantes da 
Diretoria. Uma das primeiras ações 
foi a abertura de um espaço no site do 
Sintius a fim de divulgar cursos online, 
palestras e congressos para a categoria. 

No ano passado, tive a felicidade de 

ministrar, ao lado de dois amigos, duas 
edições de um curso de inclusão digi-
tal para aposentados. Foi uma grande 
satisfação ter participado dessa ativida-
de. Por esse motivo, pretendemos fazer 
mais alguns projetos voltados para esse 
público no futuro.

Para o ano de 2017, há um pla-
nejamento de cursos para a Dire-
toria, funcionários da instituição e 
associados. Uma das parcerias que 
temos em vista é com a CNTI a fim 
de desenvolver alguns cursos volta-
dos para a educação. Além disso, ao 
lado do presidente Platini, sou um 
dos integrantes da nova diretoria 
do Departamento dos Urbanitários 
(Depaurb) da CNTI.

Tenho mantido contato com o 
Dieese, com o objetivo de assessorar a 
Diretoria na projeção de cenários a fim 
de embasar melhor os nossos pleitos na 
hora de negociarmos os reajustes sala-
riais com as empresas. 

Quero aproveitar este espaço para 
deixar claro que sou contra a aprovação 
das reformas Trabalhista e da Previdên-
cia. Minha opinião está amparada em 
estudos e opiniões de especialistas, que, 
muitas vezes, não aparecem na grande 
imprensa. Por esse motivo, precisamos 
estar bem embasados para não deixar-
mos ser levados pelo canto da sereia e 
para evitar prejuízos aos trabalhadores 
e às nossas famílias no futuro.

Aposentados e pensionistas

Mudança em benefício 
de pensão por morte 
poderá ser drástica

A primeira etapa dos objetivos ini-
ciais deste ano já foram concluídas pelos 
trabalhadores da Sabesp, Cembra-Ger-
consult, Cetesb e Cedri, ao aprovarem a 
pauta de reivindicações que foram en-
caminhadas para as empresas a fim de 
discutir os novos ACTs.

Nas últimas semanas, percorremos 
as unidades dessas empresas para co-
letar sugestões e propostas para serem 
levadas às empregadoras. Foi um pro-
cesso muito rico de diálogo e de apro-
ximação da Diretoria com a categoria.

Vencida essa primeira etapa, agora 
é a hora de os trabalhadores demons-
trarem a união para alcançarmos bons 
resultados na campanha salarial deste 
ano. Somente com esse espírito e dispo-
sição de luta teremos algum sucesso. 

Durante as reuniões setoriais, a Di-
retoria percebeu que alguns comentá-
rios maldosos e informações equivoca-
das a respeito do trabalho desenvolvido 
pelo Sintius foram disseminadas entre 
os trabalhadores para prejudicar a pró-
pria categoria, o que é uma pena. 

O momento é de superar as dife-
renças e as divisões criadas. A categoria 
precisa assumir o compromisso de se 
manter firme e forte para superar os obs-
táculos a fim de alcançar novas vitórias 
daqui para frente. Que esse espírito de 
garra e de persistência seja mantido ao 
longo de todo ano, já que teremos nego-
ciações muito difíceis em todas as em-
presas em 2017, apesar dos bons resul-
tados financeiros apresentados por todas 
nos últimos anos. Os trabalhadores vão 
exigir aquilo que é deles por direito.

9º Congresso
Quero aproveitar este espaço para 

parabenizar os companheiros que se 
apresentaram de forma espontânea 
para participar do 9° Congresso dos Ur-
banitários, que será realizado este mês. 

Gostaria de agradecer desde já a 
disponibilidade dos envolvidos em 
participar deste importante momen-
to da história do Sintius. O evento 
será uma grande oportunidade para 
discutir melhorias, debater propos-
tas e projetar progressos para a cate-
goria urbanitária.

Festa dos aniversariantes será no dia 31

A última festa dos aniversariantes do mês ocorreu no dia 24 de fevereiro

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários promove a festa dos apo-
sentados e pensionistas aniversarian-

tes de março no próximo dia 31, às 
9h30, na sede do Sintius.  O evento 
será realizado em uma sexta-feira. 

O projeto da Reforma da Previ-
dência em tramitação no Congresso 
Nacional prevê uma mudança drástica 
no benefício de pensão por morte. O 
alerta é da advogada do Sintius Cami-
la Marques Gilberto, especializada em 
Direito Previdenciário.

Atualmente, o dependente recebe 
100% do benefício do segurado fale-
cido, sendo que a pensão é repartida 
entre filhos menores de 21 anos ou 
inválidos de qualquer idade. A cota 
dos filhos é revertida ao cônjuge ou 
companheira(o) à medida que os fi-
lhos atingem a maioridade.

Conforme Camila, o projeto 
idealizado pela equipe do presidente 
Michel Temer (PMDB), o cônjuge ou 
companheira(o) receberá apenas 50% 
do benefício do segurado falecido e 
mais 10% a cada filho menor ou in-
válido. Vale destacar que a cota destes 
não será revertida para a(o) viúva(o).

“Se a proposta for aprovada do jei-
to que está, via de regra, o núcleo fami-

liar apenas receberá, temporariamen-
te, 100% do benefício se contar com 
viúva(o) e cinco filhos menores ou in-
válidos”, disse ela, que é professora de 
Direito Previdenciário na Universida-
de Católica de Santos (UniSantos).

Fim do acúmulo de pensão
No texto enviado ao Congresso 

consta que não será mais possível ao 
dependente cumular pensão e aposen-
tadoria, devendo optar pelo benefício 
de maior valor.

A reforma estabelece também que 
o benefício não está mais vinculado ao 
salário mínimo, o que significa dizer 
que, se o segurado falecido pela média 
contributiva não atingir o valor de um 
salário mínimo de benefício, este será 
o valor da pensão por morte. 

Camila destacou que, atualmente, 
por expressa disposição constitucional, 
se a média do benefício não atingir um 
salário mínimo, o benefício é automa-
ticamente trazido para este patamar.

Premiação enaltece aqueles que ajudaram a construir a história do Sintius

Associados recebem
Prêmio Fidelidade Sindical

Os companheiros aposentados que 
completaram, em 2016 e em 2017, 50 
anos como filiados do Sindicato, assim 
como pensionistas que se mantiveram 
no quadro de associados do Sintius por 
25 anos nesse período foram agraciadas 
com o Prêmio Fidelidade Sindical Nar-
ciso de Andrade, no dia 10 de fevereiro.

O evento foi realizado no auditório 
do Sindicato e contou com a apresenta-
ção do coral Avós dos Urbanitários. Foi 
uma grande oportunidade para rever 
amigos de longa data e ganhar o reco-
nhecimento pela contribuição dada ao 
longo desses anos ao Sintius.

A premiação
O prêmio recebeu o nome de Narci-

so de Andrade Neto como forma de re-
lembrar a importância da obra do poeta, 
que nasceu em São Paulo, em 20 de julho 
de 1925. Conhecido como poeta dos ven-
tos e das maresias, ele trabalhou como 
advogado na antiga Eletropaulo, onde se 
aposentou como chefe do Departamento 
Jurídico da empresa, em 1984.

Em paralelo ao trabalho, escrevia 
para o suplemento literário do jornal O 
Estado de S. Paulo e foi colaborador do 
jornal A Tribuna de 1952 a 2001. O po-
eta faleceu em 29 de dezembro de 2007.

Fotos: Thabata Guerreiro
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Atuação sindical

Campanha salarial 2017: momento de unir 
forças a fim de conquistar novas vitórias

Companheiros da Sabesp querem plano
de carreira e mudança na escala de plantão

Cembra/Gerconsult: garantia de
emprego é um dos focos deste ano
A pauta de reivindicações dos trabalha-

dores do Consórcio Cembra/Gerconsult in-
cluiu, neste ano, a garantia de emprego, pois 
a categoria não é contemplada com este be-
nefício, como acontece com urbanitários de 
outras empresas. 

Este e outros assuntos, como segurança 
no trabalho, foram abordados nas assembleias 
que ocorreram nos dias 15 e 16 de fevereiro, 
na unidade da empresa localizada em Santos.

Em aspectos econômicos, a categoria rei-
vindica a gratificação por tempo de serviço 
de 5% no salário para aqueles que comple-
tam 48 meses de empresa, além de manter o 
mesmo percentual àqueles que atingem dois 
anos trabalhando para a Cembra/Gerconsult. 
Os trabalhadores buscam também conquis-
tar um novo benefício, que é a cesta básica, 
pois atualmente eles só recebem um auxílio 
alimentação para as refeições.

Os trabalhadores da Sabesp aprovaram a pau-
ta de reinvidicações encaminhada à empresa para a 
campanha salarial deste ano. Em 2017, a atual Di-
retoria decidiu inovar. Além das assembleias para 
a aprovação da pauta em Santos e Registro, houve 
uma em Itanhaém, o que não ocorria há muitos 
anos, contemplando assim os companheiros do 
Litoral Sul.

Como a pauta é muito extensa, a Diretoria 
pretende priorizar alguns itens. Um deles é a ne-
cessidade de um plano de carreira. Outra insatisfa-
ção dos companheiros é com a cesta básica, já que 
a empresa não cumpriu com o que foi acordado 

em 2016 ao manter esse benefício com um valor 
abaixo em comparação a outras estatais paulistas.

Durante as negociações do novo ACT, vamos 
lutar pela mudança nas escalas de plantão. Uma 
alteração realizada em ACTs anteriores passou a 
ser aplicada no último ano, o que vem causando 
problemas e prejuízos aos trabalhadores. 

Os gestores dos setores também foram mo-
tivo de reclamações, pois aplicam as determina-
ções da empresa de forma equivocada, gerando 
em cada localidade um procedimento diferente, 
deixando a categoria insatisfeita e confusa diante 
de tanta falta de informação.

Trabalhadores da Cetesb cobram 
justiça no pagamento de horas extras

No dia 24 de fevereiro, a Diretoria realizou as 
assembleias para a aprovação da pauta de reivin-
dicações com os trabalhadores das agências am-
bientais da Cetesb de Cubatão, Registro e Santos. 
Um dos destaques das reuniões foi o pagamento 
de horas extras em condições peculiares ao ser-
viço realizado pela categoria.

Trabalhadores escalados para serviços nos 
dias de pontes de feriados, por exemplo, fazem 

a compensação de horas juntamente com todos 
os outros funcionários, embora trabalhem no 
dia e recebam as horas trabalhadas com acrés-
cimo, mas eles entendem que devem ser recom-
pensados com 100% sobre as horas. 

Além disso, exigem a inclusão de horas ex-
tras no deslocamento, quando convocados para 
trabalhar em dias de horas extras programadas 
e/ou emergenciais.

ASSEMBLEIAS
Para aprovação de pauta de reivindicações

CTEEP
Dia 13/03, às 8h, na sede da empresa, em Cubatão

CPFL
Dia 04/04, às 18h, na sede do Sintius, em Santos

START ENGENHARIA
Dia 04/04, às 7h30, em Praia Grande, e às 8h, em São Vicente

Dia e horário
21/03 - 7h30
23/03 - 7 horas
28/03 - 7 horas
30/03 - 7 horas
31/03 - 7h30

Local
Ana Costa
São Vicente
Praia Grande
Cubatão
EA Santos

Calendário previsto
Reuniões setoriais na CPFL começam no dia 21

As reuniões setoriais para coletar as sugestões e as 
propostas dos trabalhadores para o novo ACT serão reali-
zadas pela Diretoria na segunda quinzena deste mês. 

Vale lembrar que, para este ano, a categoria já tem as-
segurado o reajuste salarial com base na inflação, devido à 
determinação de 2016 do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT). No entanto, o Sindicato buscará o aumento real e 
melhorias nos benefícios.

Sindicato aguarda resposta da Cedri.
Negociação com a Start começa em breve

A Diretoria do Sintius já entregou à Coope-
rativa de Eletrificação Rural do Vale do Itariri 
(Cedri) a pauta de reivindicações dos trabalha-
dores. No dia 14 deste mês, haverá uma reunião 
de negociação entre as partes. A data-base da 
categoria é em janeiro.

Na proposta, foi solicitado o reajuste sala-
rial com base na inflação acumulada dos últi-

mos 12 meses (6,15%, segundo o Dieese), além 
do aumento de 10% nos benefícios da categoria.

Start Engenharia
O Sintius pretende estar na base conversan-

do com os trabalhadores em breve para coletar 
sugestões para o novo ACT. As negociações da 
campanha salarial devem começar em breve. 
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CPFL

Sintius cobra ressarcimento de 
CNHs pagas por trabalhadores

O Sindicato encaminhou no dia 7 
de março um ofício à direção da CPFL 
Piratininga com o objetivo de cobrar o 
ressarcimento das CNHs do tipo D pa-
gas pelos funcionários da empresa na 
Baixada Santista até o dia 31 deste mês.

No documento, a Diretoria dei-
xou claro que, se esse pedido não for 

atendido pela empresa, o Sintius vai 
ingresssar com uma ação judicial, ale-
gando o descumprimento da cláusula 
21 do atual Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT).

Desde o ano passado, a Diretoria 
vem cobrando providências da CPFL. 
Uma lista de profissionais que tiraram 

a CNH do tipo D e arcaram com esse 
custo foi encaminhada à empresa.

PLR 2017
A Diretoria já enviou ofício à 

CPFL a fim de cobrar da empresa o 
calendário de reuniões para tratar da 
PLR 2017.

FUNDAÇÃO CESP. 
Integrante suplente do Conselho 
Deliberativo da Fundação Cesp, 
Marcos Vanderlei Amorim (ao 
lado) conversou com a Diretoria e 
tratou de diversos assuntos per-
tinentes à categoria, em especial 
da distribuição do valor residual 
de pecúlio por morte, que ocorre 
no dia 31 deste mês e se prontifi-
cou a tirar dúvidas sobre o tema 
em questão.

Novos sócios - Fevereiro/2017
Alex G. da Silva Araújo - CPFL

Andreza Aparecida Alves dos Santos - CPFL
Cássio Henrique da Silva Costa - CPFL

Edison Fernandes de Oliveira - Aposentado/Sabesp
Erique Douglas O. da Silva - CPFL

Eliseu dos Santos - CPFL
Jefferson Silva de Campos - CPFL

Lilian Cristina Nunes Ramos - CPFL
Marcos Roberto da Silva - Sabesp

Marcus Vinícius da Silva Lino - CPFL
Michel Felipe Chaves Dutra - CPFL

Priscina Marani - CPFL
Priscila Silva da Silva Muniz - CPFL

Rafael dos Santos Mota - CPFL
Rafael Veríssimo Alves - CPFL
Raphael Silva Correia - CPFL

Rubens Carlos de Andrade Oliveira - Aposentado/Sabesp
Walter de Araújo - CPFL

Sintius participa de 
Congresso Nacional
de Mulheres da UGT

O presidente do Sintius, Carlos 
Alberto de Oliveira Cardoso, o Plati-
ni, e a diretora de base Beatriz Salva-
dor Dias, representaram a instituição 
no Seminário 10 Anos da UGT e a 
Luta das Mulheres por uma Socieda-
de Mais Justa e Igualitária, que ocor-
reu dos dias 5 a 7 deste mês, em Foz 
do Iguaçu (PR).

O evento realizado foi promovi-
do pela Secretaria Nacional das Mu-
lheres da UGT e contou com o apoio 
do Solidarity Center da AFL/CIO 
(central sindical norte-americana). 

Durante o seminário, foram 
debatidos temas contemporâne-
os do universo feminino, como: a 
igualdade de gênero; a violência 
contra as mulheres; mercado de 
trabalho e empregabilidade para o 
sexo feminino; e o empoderamento 
das mulheres em todos os canais da 
sociedade.

Diretora de base do Sintius, Bia
Salvador Dias participou do evento

Divulgação

Thabata Guerreiro

Sabesprev

No dia 23 de fevereiro, o Fórum 
das Entidades definiu as reivindica-
ções para exigir melhorias no plano 
previdenciário da Sabesprev, visando 
minimizar os impactos resultantes da 
aplicação do estudo atuarial elaborado 
pela instituição. 

Uma das sugestões foi a apresen-
tação e adequação das premissas e/
ou estudos de aderência das hipóteses 
adotadas para os cálculos atuariais que 
definiram os valores das contribuições 
extraordinárias de ativos e assistidos do 
plano BD, de modo a possibilitar a re-
dução dessas contribuições.

Foi pedido um estudo da possibi-
lidade de pagamento imediato da parte 
do déficit do plano BD, de responsabili-
dade da Sabesp, além da elaboração de 
um novo plano de aposentadoria.

Os beneficiários do Plano Pleno do 
Sabesprev Saúde têm o direito de rece-
ber a isenção de copartipação median-
te a análise de relatórios médicos. Essa 
concessão é dada para consultas mé-
dicas eletivas (não urgentes) voltadas a 
pacientes com doenças crônicas com 
frequências controladas e com o risco 
de morte, em caso de gravidez e para 
crianças de até cinco anos.

Para a análise destes casos, é preci-
so preencher o formulário padrão, que 

está disponível no site da Sabesprev. O 
documento deve ser encaminhado di-
retamente à instituição ou via fax, ma-
lote e correio. 

Os relatórios emitidos pelo hospital 
ou policlínica devem ter a identificação 
do médico responsável pelo acompa-
nhamento, caso contrário não serão 
aceitos. A isenção de todas as copartici-
pações devem ser renovadas anualmen-
te, pois valem apenas até o dia 31 de de-
zembro do ano correspondente. 

Isenção de coparticipação
a beneficiários do Plano Pleno

Fórum das Entidades 
exige melhorias no 

plano previdenciário

Seminário
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9º Congresso dos Urbanitários

Contagem regressiva para o
9º  Congresso dos Urbanitários

Tudo está pronto para o 9º 
Congresso dos Urbanitários, mais 
um importante capítulo desses 75 
anos de luta do Sintius. O evento 
será realizado nos dias 17, 18 e 19 de 
março, nas dependências da Colônia 
de Férias Ministro João Cleófas, em 
Caraguatatuba.

A primeira etapa para a 
concretização desse tradicional 
espaço para debates sobre os rumos 
da categoria ocorreu no mês passado, 
quando foram abertas as inscrições 
para os associados interessados em 
participar como congressistas. 

Em algumas unidades da Sabesp 
da Baixada Santista, houve mais de 
um interessado em comparecer ao 
evento. Neste caso, os trabalhadores 
da própria localidade tiveram 

Valores para colônia de férias
feriados de aBril e 1º de Maio

Atenção! Os pagamentos das diárias somente são
feitos em dinheiro, cartão de débito ou

cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!

Idade   Diária - Sócio      Diária - Convidado
Adulto   R$ 100,00      R$ 115,00
De 6 a 11 anos      R$ 50,00      R$ 55,00

Os valores das diárias são válidos para pacotes de três dias. 
Períodos de estadias menores serão cobrados com custo superior

Barraca de praia
Uma opção interessante de lazer para os 
trabalhadores da categoria é a barraca de 

praia do Sintius, localizada na Praia do José 
Menino, na altura do número 100 da Avenida 

Presidente Wilson. Os associados do 
Sindicato possuem 10% de desconto 

na compra de bebidas e porções

a responsabilidade de eleger o 
companheiro que iria para o 
Congresso, em Caraguatatuba.

A Diretoria agradece desde já a 
disponibilidade desses trabalhadores 
em participar do evento, que é 
fórum máximo de deliberações dos 
trabalhadores sobre as diretrizes 
para os próximos anos.

Durante esses três dias de 
discussão, o objetivo é fazer uma leitura 
da conjuntura política e econômica 
atual, aprimorar as estratégias de 
conscientização, mobilização e 
organização da categoria, definindo 
uma estratégia de luta e mudanças 
na estrutura interna da instituição. 
O congresso contará ainda com 
a participação dos integrantes da 
Diretoria Plena e do Conselho Fiscal. 
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