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Sintius diz não à ideia do 
Estado privatizar a Sabesp

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários de Santos e Região (Sintius), 
demais sindicatos e Associação dos 
Profissionais Universitários (APU) são 
contrários ao projeto de lei  659/2017, 
que propõe a reorganização societária 
da Sabesp, sob a justificativa de que isso 
permitirá que a estatal receba mais re-
cursos para investimentos.

As entidades participaram de uma 
audiência pública na Assembleia Legisla-
tiva, no último dia 22, para mostrar sua 
preocupação com a iniciativa, que abre 
caminho para a privatização da estatal 
e para a precarização do trabalho, o que 
gera prejuízos incalculáveis à sociedade.

Caso essa versão oficial se confirme, 
o Sindicato espera que esse novo aporte 

Palavra do diretor: 
atividades de cultura

e lazer aproximam
 Sindicato e categoria   
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Dúvidas sobre ação da 
cesta básica do grupo de 

G-Zero serão esclarecidas 
em reunião no Sintius
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Trabalhadores da 
CPFL Piratininga
renovam Acordo

 Coletivo até 2019 
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Carlos Alberto de Oliveira Cardoso

Sintius esteve na Assembleia Legislativa discutindo com deputados o PL 659/2017

Apresentação de serviços do Sintius e
confraternização a aposentados e pensionistas

Dia 27/09, às 10h30, na sede do Sintius

Diretoria retomará 
neste mês as reuniões 
setoriais nas unidades 
de trabalho da região  
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de verbas também seja revertida para 
valorizar o maior patrimônio da empre-
sa: os trabalhadores. Para que não haja 
retrocessos à categoria e para abrir uma 
interlocução direta com a alta cúpula da 
Sabesp, foi entregue uma carta aberta aos 
profissionais e lideranças da empresa. 

As entidades cobram a necessida-
de de a estatal ter uma política clara re-
lacionada à área de Recursos Humanos 
para impedir o avanço das terceirizações 
e uma atenção especial a outros itens, 
como a reposição do quadro de funcio-
nários por meio de concursos, definição 
de plano de carreira e estabelecimento 
de um processo negociado para apoiar a 
transição dos companheiros para a fase 
de aposentadoria.

Coral Ouvindo Avós dos Urbanitários
completa 19 anos de existência

Grupo foi destaque em evento realizado em agosto no Teatro Guarany, em Santos

Vera Haddad/Divulgação

P. 8
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Eventos ajudam a aproximar 
trabalhadores do Sindicato
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MR Costa

Ednilson Nunes dos Santos é secretário de
Políticas Sociais e Assuntos Socioculturais

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Em defesa do interesse
público e da categoria

Após trabalhar há mais de 20 
anos na Sabesp, onde fui cipeiro por 
duas oportunidades, e ter sido eleito 
representante sindical em Cubatão 
por dois mandatos, fui convidado 
para participar da chapa que venceu 
a eleição para o Sintius, em 2015. 
Inicialmente, comecei a atuar como 
diretor de base, mas recentemente 
aceitei a missão de estar à frente da 
Secretaria de Políticas Sociais e As-
suntos Socioculturais.

Na minha avaliação, a promoção 
de eventos e atividades esportivas  
por parte do Sindicato é fundamen-
tal para integrar os trabalhadores, as 
famílias dos urbanitários e aproxi-
má-los de nossa instituição.

Por esse motivo, pretendemos 
realizar, em outubro, mais uma edi-
ção do Torneio de Futebol Society 
do Sintius, na Associação Sabesp, em 
Santos. O festival vai ser um sucesso 
como nas edições anteriores. 

Além disso, pretendemos pro-
mover mais excursões para a nossa 
colônia de férias, em Caraguatatuba, 
como a que vai ocorrer neste mês.

Um dos meus compromissos 
é acompanhar o Departamento de 
Jovens Urbanitários, que foi estabe-
lecido no 9º Congresso dos Urbani-
tários, em março, com o objetivo de 
impulsionar a participação dos mais 
novos em nosso Sindicato.

Além dos trabalhadores, esse espa-
ço é voltado para estagiários, aprendizes 
e outros trabalhadores de programas 
voltados para jovens nas empresas. que 
podem se sindicalizar e têm a mensa-
lidade com valor reduzido, pagando o 
equivalente ao custo para pensionistas, 
que corresponde atualmente a R$ 20,00, 
e podendo usufruir de todos os benefí-
cios do Sindicato.

Por fim, estamos preparando 
uma espécie de memorial com fotos 
e objetos comemorativos relativos ao 
Sintius para valorizar a história de 
lutas dos urbanitários. Por isso, con-
tamos com a colaboração e sugestão 
dos companheiros para montarmos 
esse acervo.  

Nas últimas semanas, eu e os de-
mais dirigentes do Sintius estivemos 
concentrando os nossos esforços 
para tentar barrar o avanço do pro-
jeto de lei 659/2017, que propõe uma 
reorganização societária da Sabesp, 
por entendermos que essa propos-
ta do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) poderá provocar um grande 
prejuízo aos trabalhadores.

O texto em análise pelos depu-
tados estaduais não é objetivo e traz 
muitos pontos subjetivos, o que dá 
margem para, por exemplo, à priva-
tização e à precarização do trabalho. 
A justificativa oficial para essa inicia-
tiva avançar é justamente trazer mais 
recursos para investimentos. Mas 

como fica o trabalhador?
Quando se começa a colocar em 

uma balança aquilo que é primordial 
para o investidor, observamos que 
ele privilegia sempre o lucro, dei-
xando de privilegiar a vida. Por esse 
motivo, entendemos que o serviço de 
saneamento é um dever do Estado.

Estivemos conversando com a 
direção da Sabesp e com os parla-
mentares para impedir o avanço da 
proposta a toque de caixa, mas sabe-
mos da força do governo na Assem-
bleia Legislativa. Por esse motivo, es-
tamos trabalhando para que algumas 
emendas elaboradas pelos sindicatos 
e pela APU sejam aprovadas para 
proteger a nossa categoria.

Os trabalhadores da Sabesp que-
rem que a empresa cresça cada vez 
mais, mas com investimentos públi-
cos. A empresa é pujante, tem nome, 
possui funcionários capacitados e óti-
mos técnicos reconhecidos mundial-
mente que precisam ser valorizados. 

Quero deixar claro que sou con-
tra o PL 659/2017, porque, além do 
receio da privatização da empresa, 
os investimentos que se pretendem 
atrair podem ter como finalidade 
a capitalização da companhia para 
repassar mais dividendos aos acio-
nistas. Além disso, não há nenhuma 
garantia que esse dinheiro será total-
mente  revertido para a Sabesp. 

Reunião esclarece dúvidas
sobre a ação da cesta básica

G-Zero da Sabesp

O Departamento Jurídico do 
Sintius promoverá no próximo dia 
27, às 9h30, reunião para esclarecer 
o andamento da ação que tramita no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (TRT-2) sobre o retorno do 
pagamento da cesta básica aos apo-
sentados e pensionistas complemen-
tados (G-Zero) da Sabesp.

Em agosto, o Sindicato divulgou 
em seu site uma nota para avisar que, 
de forma extravagante e inapropriada, 
a empresa tentou alegar desídia (negli-
gência) da Secretaria da 15ª Turma do 
TRT-2 ao aventar o erro na publicação 
do acórdão que declarou nula a supres-
são do pagamento da cesta básica e que 

obrigou a estatal a retomar o repasse 
desse benefício, ressarcindo os valores 
retroativos a cinco anos, desde a propo-
situra da ação, em agosto de 2008.

A empresa aponta que a decisão 
teria sido publicada supostamente em 
nome de um advogado dela que não 
teria poderes para atuar no âmbito do 
TRT-2 para representá-la.

O Departamento Jurídico do Sin-
tius explicou que a alegação da Sabesp 
não se sustenta, beirando a litigância de 
má-fé, ou seja, quando uma das partes 
- neste caso, a Sabesp - age de forma 
desleal, com o objetivo de enganar e lu-
dibriar o Judiciário.

Essa ação tinha João Marcelo Al-

Festa dos aniversariantes
do mês será celebrada no dia 29

Thabata Guerreiro

ves dos Santos Dias como advogado 
da companhia, mas a estatal reque-
reu expressamente (com a respectiva 
procuração) que as comunicações 
passassem a ser feitas em nome de 
outro advogado, Osmar Mendes Pai-
xão Côrtes, sob pena de nulidade.

A Sabesp teria que ter substabe-
lecido o novo advogado com reser-
vas à procuração original, uma vez 
que juntada a nova procuração, sem 
ressalva de poderes conferidos ao an-
tigo advogado, implica a revogação 
tácita do mandato anterior.

Dessa forma, o prejuízo se deu por 
culpa exclusiva da Sabesp e não por par-
te da Secretaria da 15ª Turma do TRT-2.

Visita ao TST
No dia 29 de agosto, o Departa-

mento Jurídico esteve em Brasília para 
participar de audiências com os minis-
tros do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) Hugo Carlos Scheuermann e 
João Batista Brito Pereira.

Nos encontros, foram abordadas 
a priorização e a celeridade nos julga-
mentos de recursos das ações referentes 
à cesta básica, que ainda aguardam de-
cisões da última instância trabalhista.

O Sintius apresentou a ambos a de-
cisão proferida na ação em que o Sindi-
cato obteve vitória e que, hoje, está em 
fase de cumprimento de sentença e está 
querendo ser impugnada pela empresa.

DivulgaçãoThabata Guerreiro

A festa dos aniversariantes do mês foi realizada na sede do Sintius no dia 31. Já a primeira edição do evento na subsede de Registro ocorreu no dia 28

A Diretoria do Sintius promove 
a festa dos aposentados e pensionis-
tas aniversariantes de setembro no 
próximo dia 29, a partir das 9h30, na 
sede do Sintius. O evento será reali-
zado na última sexta-feira do mês, na 
sede do Sindicato. 

Em setembro, a celebração não 

será realizada na subsede de Registro, 
como ocorreu em 28 de agosto, por-
que ficou estabelecido que esse evento 
ocorrerá a cada dois meses na unida-
de do Vale do Ribeira. A comemora-
ção do último mês, na sede de Santos, 
contou com a apresentação do coral 
Ouvindo Avós dos Urbanitários.

Impasse impede o 
reajuste do G-Zero

Os aposentados e pensionistas 
complementados da Sabesp (G-Ze-
ro) que são pagos diretamente pela 
Secretaria de Estado da Fazenda 
ainda não receberam os benefícios 
com a correção de 3,71%, confor-

me definido no Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) aprovado pela cate-
goria, em junho. O motivo do atra-
so dessa correção está relacionado a 
problemas internos administrativos 
da empresa.

Aposentados e pensionistas
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Sabesp

Fotos: Divulgação

Dia e horário
11/9 - 7h30
12/9 - 7h30

13/9 - 13 horas
14/9 - 7h30
15/9 - 7h30
18/9 - 7h30
19/9 - 7h30
20/9 - 7h30
21/9 - 7h30
22/9 -7h30
26/9 - 7h30
27/9 - 7h30
28/9 - 7h30

Local
ETA/Cubatão

Divisional Santos
Cubatão
Guarujá

São Vicente
Praia Grande

EPC/Laboratório/Adução
Central
Bertioga
Saboó

Itanhaém
Mongaguá 

Peruíbe

Confira o calendário previsto
de reuniões setoriais na Sabesp

Sintius está na luta contra a privatização do
saneamento e sai em defesa do trabalhador

O presidente do Sintius utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para defender 
os interesses da categoria e para cobrar mais investimentos públicos no saneamento

Antes da audiência pública, a Diretoria esteve reunida com a direção da Sabesp

I – definição da política de pessoal, compreendendo a fixação de quadro mínimo de 18 mil em-
pregados, estrutura organizacional, plano de cargos e salários, movimentação interna, mecanis-
mos de substituição automática, abertura de processo seletivo para preenchimento de vagas ao 
atingir a redução de 1% do número estabelecido no quadro mínimo, condições de negociação 
coletiva, estruturação de programas de incentivo ao desempenho que assegure a valorização e 
o crescimento profissional da equipe técnica/operacional, além da recompensa aos empregados 
pelos resultados positivos financeiros obtidos pela empresa, através da participação nos lucros e 
resultados, distribuída de forma igualitária entre os trabalhadores;

Confira como ficou a emenda apresentada pelo
Sintius para a redação do projeto de lei 659/2017:

A Diretoria do Sintius está aten-
ta acompanhando passo a passo a 
proposta de reorganização societária 
da Sabesp, conforme anunciado pela 
empresa, em maio deste ano, quan-
do o governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) anunciou essa capitalização 
da estatal na Bolsa de Valores de 
Nova York, nos Estados Unidos. 

A justificativa governamental 
é que essa medida tem por objetivo 
conseguir mais recursos para investi-
mentos a fim de garantir a universa-
lização dos serviços de saneamento. 
Por outro lado, a Diretoria enxerga 
essa iniciativa como uma forma de 
privatizar a empresa, o que vai cau-
sar prejuízos aos serviços prestados à 
sociedade e aos trabalhadores. 

Esse plano, que estava apenas 
no âmbito conceitual, passou a sair 
do papel no início do mês passado, 
quando Alckmin apresentou o proje-
to de lei 659/17.

Por esse motivo, o Sindicato 
como um todo está envolvido nessa 
discussão e no trabalho de articula-
ção pollítica junto aos deputados es-

taduais e com a empresa para que a 
categoria não seja prejudicada com 
as mudanças. 

Por outro lado, o Sindicato co-
brou para que, caso a proposta avan-
ce, as principais reivindicações dos 
trabalhadores estejam garantidas. 
Para isso, foi sugerida uma emenda 
à proposta em discussão - veja mais 
detalhes na página ao lado.

Audiência pública
A princípio, o PL 659/17 estava 

previsto para tramitar em caráter de 
urgência no Legislativo, mas os par-
lamentares de oposição conseguiram 
frear a velocidade de tramitação e 
conseguiram agendar uma audiência 
pública para debater a proposta.

No último dia 22, os dirigentes 
do Sintius participaram dessa reu-
nião. Representado na tribuna pelo 
presidente Carlos Alberto de Olivei-
ra Cardoso, o Platini, o Sindicato res-
saltou ser contra o projeto e destacou 
a importância dos serviços prestados 
pelos trabalhadores da estatal. 

O Sindicato critica a grande ve-

locidade de se debater um tema de 
extrema relevância para a sociedade 
em caráter de urgência.

Segundo informações da Assem-
bleia Legislativa, é comum que pro-
jetos em caráter de urgência sejam 
avaliados por 50 dias. No entanto, é 
provável que a proposta seja votada 
no início de setembro.

Para o presidente da companhia, 
Jerson Kelman, há um entendimento 
errado do projeto. “Ele não se destina 
à privatização da Sabesp, mas capita-
liza recursos. É uma maneira de tra-
zer dinheiro para a companhia”, dis-
se. Ele justificou que essa medida é 
necessária para que mais obras sejam 
realizadas em benefício da popula-
ção atendida pela empresa.

Nos últimos anos, a Sabesp ren-
deu 893% de lucro aos investidores 
estrangeiros, segundo o coordena-
dor do projeto A São Paulo que Que-
remos, Luiz Henrique Dias. Por esse 
motivo, a nossa instituição luta para 
que os companheiros tenham uma 
fatia maior dos lucros que vão para 
os acionistas privados.

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) divulgou uma nota 
técnica, em junho, sobre a privatiza-
ção do setor de saneamento no Brasil 
e apontou uma série de críticas a esse 
modelo. Para os técnicos do órgão, 
esse tipo de política no setor deve ser 
suspenso e os recursos públicos dis-
poníveis devem ser utilizados para 
fortalecer os serviços prestados pelas 
concessionárias públicas do País.

Segundo o órgão, a política de 
privatização não leva em conta o ca-
ráter essencial do setor e o acesso à 
água e ao saneamento como direito 
humano e desconsidera a importân-
cia estratégica desse ramo. 

Por encarar a questão como um 
negócio, as empresas privadas ofer-
tam o serviço a quem pode pagar, o 
que dificulta o alcance da universali-
zação do serviço.

Além disso, a redução da presen-

ça do estado diminui a capacidade 
do controle social, o que eleva o risco 
de impactos ambientais e sociais.

"Não há evidências concretas de 
que as empresas privadas prestam 
serviço melhor do que as públicas. 
O que se observa em nível mundial 
é uma tendência de reestatização dos 
serviços, devido a sérios problemas 
com os prestados pela iniciativa pri-
vada. E no Brasil não é diferente", 
apontou a nota técnica.

Dieese aponta que privatização é prejudicial ao setor

Sintius convoca assembleias para discutir horas 
extras e escala de trabalho de terça a sábado

A Diretoria do Sintius vai retomar 
neste mês as reuniões setoriais para ouvir 
as demandas dos trabalhadores e discu-
tir o encaminhamento de algumas ações 
importantes para a categoria. Dois dos 
assuntos que estarão na nossa pauta é o 
pagamento de horas extras para funcio-
nários de atividades administrativas e a 
mudança nas escalas de plantão dos tra-
balhadores que ingressaram na empresa 
a partir de 2009. Estes estão sendo obri-
gados a cumprir a jornada de trabalho 
semanal de 40 horas de terça a sábado. 

Como a empresa não tomou ne-
nhuma atitude para resolver esse proble-
ma até o final de agosto, apesar da cons-
tante cobrança da Diretoria do Sindicato 
e ter assumido esse compromisso, será 
necessária uma ação mais enérgica para 
mudar esse quadro.  

No próximo dia 12, às 18 horas, a 
categoria estará reunida para deliberar 
sobre a deflagração de uma greve, por 
tempo indeterminado, para discutir a 
questão das horas extras. Já no dia 2 de 

outubro, às 18 horas, haverá assembleia 
para a categoria autorizar o Sintius a in-
gressar com uma ação judicial contra 

a companhia de saneamento a fim de 
acabar com a jornada de trabalho de 
terça a sábado.
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Categoria aprova prorrogação
de ACT até 2019 e PLR 2017

CPFL Piratininga

Sabesp indeniza 
grupo de

 aposentados da 
Sabesp do Vale

Fotos: MR CostaNo dia dia 29 de agosto, os traba-
lhadores da CPFL Piratininga apro-
varam a prorrogação do Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) por mais 
dois anos, ou seja, até junho de 2019, 
assegurando uma série de itens que 
poderiam ser perdidos a partir de 
novembro, quando entra em vigor a 
Reforma Trabalhista.

Uma das principais conquistas 
foi a manutenção da cláusula que 
garante ao trabalhador que se apo-
sentar até maio de 2019 o direito de 
receber as verbas rescisórias previs-
tas atualmente em lei, como se fosse 
uma demissão sem justa causa. Essa 
regra deixa de existir com a Reforma 
Trabalhista, mas estará assegura-
do aos companheiros da CPFL por 
constar no ACT.

Outro aspecto importante é que 
foi mantido até 2019 o reajuste sala-
rial da categoria com base no índice 
de inflação calculado pelo IPCA, o 
que evitará perdas salariais. Para este 
ano, os trabalhadores tiveram uma 
correção nos vencimentos de 3,6% e 
de 4,6% nos valores do vale-refeição 
e vale-alimentação.

Além disso, ficou garantida a ne-
gociação para a aplicação de 0,5% da 
verba de movimentação de pessoal 
para assegurar o aumento real dos 
trabalhadores no próximo ano.

PLR 2017
Na mesma assembleia, os tra-

balhadores aprovaram a fórmula da 
PLR de 2017 que ficou da seguinte 
forma: manutenção do 1,11% do Re-

Os trabalhadores aprovaram um modelo de PLR 2017 melhor do que o de 2016

Atuação política

Diretoria participa de reunião do
Condesb sobre emprego e renda

Em 2010, eles foram demitidos durante o período eleitoral, o que é ilegal

Advogado do Sintius esclarece 
pontos da Reforma Trabalhista

Na última segunda-feira, dia 21, a 
Diretoria do Sindicato dos Urbanitários 
de Santos e Região (Sintius) entregou 
a sete trabalhadores aposentados da 
Sabesp do Vale do Ribeira os cheques 
oriundos de uma indenização que a 
empresa teve de pagar aos ex-funcioná-
rios por determinação da Justiça.

Em 2010, esse grupo foi demitido 
da estatal durante o período eleitoral, 
o que é contra a lei. Por esse motivo, o 
Departamento Jurídico do Sindicato 
ingressou com uma ação judicial, rei-
vindicando o pagamento dos salários 
desses companheiros até dezembro da-
quele ano. O pedido da nossa entidade 
foi aceito e o Sintius alcançou mais uma 
importante vitória para a categoria.

Esses trabalhadores já tinham rece-
bido a maior parte do valor das indeni-
zações. No entanto, a Sabesp não fez os 
cálculos adequadamente do montante 
que cada um teria de ganhar e essa dife-

A Diretoria do Sintius esteve pre-
sente na reunião do Conselho de De-
senvolvimento da Região Metropoli-
tana da Baixada Santista (Condesb), 
presidido pelo prefeito de Praia Grande, 
Alberto Mourão (PSDB). O encontro 
inicial com os sindicalistas ocorreu no 
último dia 22, em Cubatão, na sub-
sede do Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção Civil. O objetivo dessa 
reunião foi iniciar a discussão de como 
atrair investimentos para a região.

A proposta apresentada por Mou-
rão foi a criação de uma comissão 
integrada por lideranças do movi-
mento sindical para fazer uma análise 
conjuntural, com o intuito de ter uma 
formação crítica à realidade da Baixa-

da Santista nos aspectos relacionados à 
geração de emprego e renda. A ideia é 
estabelecer uma agenda de metas para 
destravar o processo de desenvolvimen-
to e propiciar a criação de mais postos 
de trabalho, baseado em sugestões e 
práticas fundamentadas.

sultado do Serviço (RS) mais 0,49% 
de metas, que são as mesmas de 2016 
(DEC, FEC e FER). No entanto, só 
será considerado o resultado desses 
indicadores de setembro até dezem-
bro deste ano.

O adiantamento do benefício no 
valor de R$ 3.349,24 será pago no dia 
20 de setembro e as diferenças, em 
abril de 2018. Esse modelo é ligeira-
mente melhor em comparação à PLR 
do ano passado.

rença foi repassada nesta semana a esses 
aposentados.

Uma das beneficiadas foi a Sra. 
Margarida, de Pariquera-Açu, que fri-
sou que voltará a ser associada ao Sin-
tius em reconhecimento pelo grande 
trabalho que a atual Diretoria vem fa-
zendo em defesa da categoria.

Atendimento jurídico
Vale lembrar aos companheiros do 

Vale que precisarem de atendimento 
jurídico podem agendar uma consulta 
na última segunda-feira do mês, na sub-
sede de Registro. A próxima consulta 
ocorrerá no dia 25 de setembro.

Quem se interessar deve agendar 
com antecedência o atendimento na 
secretaria da subsede pelo telefone (13) 
3821-3517, das 8 às 17h, ou com o se-
cretário regional do Vale do Ribeira, 
Antônio Neto Mendes, pelo telefone 
(13) 9-9736-9929.

Luiz Sérgio Trindade explicou as mudanças que passam a valer na CLT

Fotos: Divulgação

O advogado do Sintius Luiz Sér-
gio Trindade foi um dos profissionais 
convidados a participar da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (SIPAT) promovida pela 
Sabesp, realizada dos dias 21 a 25 de 
agosto em diversas unidades da em-
presa.

Em Praia Grande, Trindade con-
versou com os trabalhadores sobre as 
mudanças nas relações trabalhistas 
com as alterações na Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), que en-
tram em vigor a partir de novembro. 
O advogado participou do evento a 
convite dos integrantes da CIPA.

A Diretoria do Sindicato reuni-
rá, em assembleia, os trabalhadores 
da Start Engenharia no dia 12 de 
setembro, nas dependências da em-
presa, em Praia Grande, às 7h30. A 
data-base da Start é em junho.

Na oportunidade serão apresen-
tadas as contrapropostas da empresa 
relacionadas à Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) para que a cate-
goria avalie e aprove ou não as con-
dições que foram negociadas. 

Desde o início de junho, o Sin-
tius está insistindo com a empresa e 
com o sindicato patronal para que as 
principais exigências da categoria se-
jam atendidas e resultem na melhora 
da qualidade de vida.

Start
Assembleia para

 análise de proposta 
de Convenção Coletiva 

será no dia 12/09

O grupo de trabalho do Conselho 
Sindical Regional da Baixada Santista, 
Litoral Sul e Vale do Ribeira, que é co-
ordenado pelo presidente do nosso sin-
dicato, Carlos Alberto de Oliveira Car-
doso, o Platini, foi um dos envolvidos 
nessa articulação com as autoridades. 

O Condesb é formado por membros das prefeituras locais e do governo estadual
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Novos sócios - Agosto/2017
Bruno Giovane Oliveira - Ativa/Cteep

Diogo Felipe Araújo Barros - Ativa/Cteep
Fabiano Pires de Oliveira - Ativa/Cteep

Lucas Pourrat Amato Miquelin - Ativa/Cteep
Luiz Antonio Firmino dos Santos - Ativa/Cteep

Omar Joaquim de Castro Martins - Aposentado/Cteep
Rodrigues Apolinário Santos - Aposentado/Eletropaulo

Valdinicia Vassao Vieira - Pensionista/Eletropaulo

Coral Ouvindo Avós dos Urbanitários 
vem encantando público há 19 anos

A apresentação no Teatro Guarany, em Santos, ocorreu no dia 25 de agosto

O coral Ouvindo Avós dos Ur-
banitários completou 19 anos de 
existência no dia 9 de agosto e segue 
encantando o público da Baixada 
Santista, interior paulista e até mesmo 
de outros estados durante as brilhan-
tes exibições nos eventos, sob a regên-
cia da maestrina Sandra Diogo Moço.

Nos dias 3 e 4 de agosto, o gru-
po esteve em Taubaté (SP), onde se 
apresentou no auditório da Receita 
Federal e no Teatro Municipal. 

Recentemente, no dia 25 de agos-
to, o coral levantou o público santista 
durante a sessão solene da Câmara 
referente ao Dia do Coral, no tradi-
cional Teatro Guarany, no Centro. 
Essa iniciativa consta no calendário 
Oficial de Eventos e Datas Comemo-
rativas do Município, conforme esta-
belecido na lei 3.265/2016, de autoria 

do vereador Adilson Júnior (PTB).
No próximo dia 16, o coral Avós 

dos Urbanitários fará uma apresen-
tação na solenidade que marca os 
45 anos de fundação da Sabesp, na 
capital paulista. Em outubro, estão 
confirmadas mais três exibições: dia 
2, no Encontro de Corais da Unifesp, 
em São Paulo; dia 4, concerto com a 
Banda Marcial de Cubatão, no Teatro 
Coliseu, em Santos; e no dia 27, no 
Encontro de Corais da Apeoesp, em 
São Paulo.

Como participar do Coral
Os ensaios do Coral Ouvindo 

Avós dos Urbanitários ocorrem às 
terças-feiras, das 15 às 16h30. Quem 
quiser participar deve pagar uma 
taxa de R$ 25,00 (associados) ou R$ 
30,00 (não associados).

Falecimentos
José Maria da Fonseca Barroqueiro

Aposentado/Sabesp
Falecido em 21/08/2017

Paulo Quaresma Júnior
Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 24/08/2017

Divulgação

Valores para colônia de férias
feriado de 12 a 15 de outubro

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

cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!

Idade        Sócio       Convidado
Adulto   R$ 400,00      R$ 460,00
De 6 a 11 anos      R$ 200,00      R$ 230,00

As reservas devem ser feitas na secretaria do Sintius 
do dia 11 a 19 de setembro. Os valores citados abaixo 

se referem ao pacote de quatro dias 


