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FECHAMENTO -AUTORIZADO
Pode ser aberto pela E.C.T.J

Bureau Veritas: Sintius vai  à luta 
para representar trabalhadores

Advogado do Sintius 
consegue revisão 
de aposentadoria 

para associado 
de nossa entidade

P. 3

Sindicato prepara
excursão, em 

setembro,  para a 
Colônia de Férias
de Caraguatatuba 

P. 8

Mesmo depois 
do ano de 1997, 

trabalhador  eletricitário 
tem direito à 

 aposentadoria especial
P. 6

Thabata GuerreiroA Diretoria do Sintius esteve na 
frente das instalações da Bureau Veri-
tas, localizada na Rua Paraná, na Vila 
Mathias, em Santos, para conversar 
com os trabalhadores da empresa, 
no dia 19 de março, com a intenção 
de informá-los que a empreiteira 
vem descumprindo diversos itens 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), como a falta de pagamento 
do vale-alimentação e da Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR).

Na ocasião, os diretores do Sin-
dicato esclareceram aos companhei-
ros que, a partir daquele momento, 
passariam a atuar juridicamente para 
assegurar que a categoria seja repre-
sentada pelo Sintius, de acordo com a 

carta sindical que garante a represen-
tação dos trabalhadores que atuam na 
região no serviço de corte de ligações 
de energia em toda a Baixada Santista.

O Sindicato está disposto inclu-
sive a fazer paralisações da produção 
da empresa, caso ela insista em man-
ter a posição de que o Sintius não 
representa os trabalhadores. A Dire-
toria tentou resolver essa questão de 
forma administrativa, via Gerência 
Regional do Trabalho e Emprego de 
Santos, mas a empreiteira se recusou 
a reconhecer o Sintius como repre-
sentante legal da categoria. 

Os diversos problemas enfrenta-
dos pelos companheiros da Bureau 
Veritas já foram relatados à nossa di-

O Sintius fez assembleia com os trabalhadores da empresa no dia 19 de março
retoria, como problemas relaciona-
dos ao tratamento dos trabalhadores 
e a falta de procedimentos de segu-

rança, incluindo acidentes de traba-
lho sem comunicação junto à CPFL 
Piratininga.

Após diversas 
cobranças da 

Diretoria, Sabesp 
anuncia novo

concurso público
P. 7

Trabalhadores
aprovam pautas

de reivindicações
Os trabalhadores da CPFL Pirati-

ninga, da Start Engenharia e da Cteep 
aprovaram, em março, a pauta de rei-
vindicações da categoria, com o objeti-
vo de negociar algumas cláusulas refe-
rentes ao Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT). No caso da CPFL, uma ação 
sindical realizada no ano passado con-
seguiu manter o ACT até 2019, assegu-
rando uma série de itens que poderiam 
ser perdidos a partir de 11 de novembro 
do ano passado, quando entrou em vi-
gor a Reforma Trabalhista.        P. 5
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Trabalhador sindicalizado
fortalece a luta da categoria
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Ubirajuí José Pereira, o Bira, 
secretário geral do Sintius

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Pense e pesquise bem antes 
de votar na eleição deste ano

Sindicato é um conjunto de pessoas 
de um mesmo setor de atividade, ou ca-
tegoria, que tem por objetivos principais 
a defesa dos interesses desse conjunto de 
trabalhadores e a organização de parali-
sações e outros eventos voltados à con-
quista de melhores salários, condições e 
ambientes de trabalho que atendam as 
necessidades de saúde e de segurança 
para os trabalhadores.

Na atual conjuntura, os trabalhado-
res precisam entender que, quanto mais 
organizados e engajados na luta, os tra-
balhadores estiverem em conjunto com 
o seu sindicato, com certeza, as vitórias 
e conquistas estarão mais perto de se 
realizarem. O trabalhador sindicalizado 
que participa ativamente das lutas torna-

-se  muito importante dentro do proces-
so de conquistas para a sua categoria. O 
Sindicato só se torna forte em suas lutas, 
quando tem em seu quadro associativo 
trabalhadores dispostos a estarem sem-
pre juntos nas lutas.

Hoje e mais do que nunca, os traba-
lhadores precisam entender que as rela-
ções com os patrões ficaram bem mais 
difíceis, até porque, com a nova lei tra-
balhista e o avanço do capital estrangeiro 
invadindo o país, a tendência é justamen-
te relações e negociações mais acirradas, 
com desgaste para ambas as partes, e 
com isso se faz necessária a organização 
e a participação ampla dos trabalhadores 
no processo junto com o sindicato. 

Isso sem contar os serviços e be-
nefícios que os sindicatos oferecem aos 
seus associados, como o fechamento de 
bons acordos, locais de trabalho seguros, 
assessoria jurídica, descontos em convê-
nios, clubes de campo e colônias de férias 
para o lazer ao lado dos seus familiares.

São os sindicatos que erguem a 
bandeira da defesa dos direitos e sua 
ampliação. São eles que endurecem nas 
negociações com o patrão quando eles se 
recusam a valorizar os seus empregados. 
São eles que vão para cima quando o tex-
to de um acordo ou convenção coletiva 
não está sendo respeitado.

Somente a estrutura sindical, seu 
empenho e capacidade de organização e 
mobilização são capazes de unir e trans-
formar o dia a dia dos trabalhadores.

Estamos a menos de seis meses 
das eleições. Parece um tempo ain-
da muito distante para cada cidadão 
ir às urnas e escolher os candidatos 
a presidente, governador, senador, 
deputados federal e estadual de sua 
preferência, mas não é. 

Nas próximas semanas, muitas 
pessoas devem começar a se aproximar 
de você com a intenção de te pedir vo-
tos pessoalmente ou via rede social. É 
importante aproveitar esse tempo para 
pesquisar quem é esse candidato, como 
ele pensa, as bandeiras que defende, 
onde militou e se realmente tem com-
promisso com a classe trabalhadora.

O golpe de 2016 e os retrocessos 
sociais com a aprovação da Reforma 

Trabalhista e a intenção da maioria 
dos deputados e senadores querer  
mexer nas regras da Previdência nos 
deixaram uma lição importante. Afi-
nal, a classe trabalhadora é maior do 
que empresários e ruralistas, mas os 
nossos políticos representam apenas 
10% do Congresso Nacional.

Uma das consequências diretas 
disso foi o fim do imposto sindical, 
cujo objetivo foi enfraquecer as insti-
tuições de defesa dos trabalhadores, 
como o Sintius. Desde o início da 
atual gestão, em dezembro de 2015, a 
Diretoria vem realizando um traba-
lho para equilibrar as nossas finanças 
a fim de atender melhor os associa-
dos. Esse trabalho é contínuo. 

Por esse motivo, vamos iniciar 
nos próximos dias um diálogo com 
a categoria a respeito da importãncia 
do financiamento das atividades. No 
próximo dia 25, faremos a assem-
bleia para discussão e deliberação 
da Contribuição Assistencial/Confe-
derativa, que é uma fonte de receita 
fundamental para manter a nossa 
estrutura e pagar os funcionários e 
prestadores da nossa instituição. 

Em um contexto de graves retro-
cessos sociais, a unidade e a solidarie-
dade da categoria é fundamental para  
assegurarmos as nossas conquistas e 
avançarmos na medida do possível. 
Sem esse espírito, a nossa luta em prol 
dos trabalhadores fica enfraquecida. 

Aposentados e pensionistas

Sintius obtém na Justiça revisão do 
teto de aposentadoria de associado

Fotos: Thabata Guerreiro

Cobap cobra a recriação do
Ministério da Previdência Social 

Os primeiros aposentados e pen-
sionistas que foram orientados pela 
Diretoria do Sintius para reclama-
rem os prejuízos decorrentes do teto 
da previdência nos valores de seus 
benefícios do INSS já começaram a 
ganhar as primeiras ações na Justiça 
e passaram a receber o valor mensal 
dos benefícios corrigidos. 

Um desses aposentados já ob-
teve sentença favorável da Justi-
ça Federal determinando que sua 
renda mensal seja elevada para R$ 
5.645,80 (teto atual). 

Os demais estão com seus pro-
cessos judiciais em andamento ou 
prestes a ser ajuizado e, com amplas 
possibilidades de vitória, já que o 
Supremo Tribunal Federal tem con-
firmado que os benefícios do INSS 
concedidos antes de 06/04/1991 e 
que foram limitados ao teto da pre-

vidência devem ter suas rendas men-
sais adequadas aos novos tetos fixa-
dos pelas Emendas Constitucionais 
20/1998 e 41/2003.

Esse quadro favorável fez com 
que associações fossem criadas com 
o objetivo de atrair aposentados para 
ingressar com ações mediante ante-
cipação de valores e pagamento de 
mensalidades. 

O resultado desse absurdo é que 
as ações estão sendo perdidas por 
falta de documentação, sustentação 
e acompanhamento profissional. 

Para poder ter as informações e 
orientações necessárias sobre essas 
revisões, é preciso estar munido de 
cópias do CPF, RG, comprovante de 
residência atualizado, carta de con-
cessão ou algum outro documento 
que conste a data de início e o núme-
ro do benefício.

01/05/1975 e 05/04/1991
06/04/1991 e 31/05/1991
01/03/1994 e 31/12/2003

Se você é
aposentado entre

E se você hoje
recebe do INSS

R$ 1.500,00 ou mais
R$ 3.800,00 ou mais
R$ 3.800,00 ou mais

Também podem pleitear o direito de
 revisão as viúvas de aposentados, 

independente do valor atual da pensão

A princípio, tem direito à essa
revisão os seguintes associados:

Com os documentos em mãos, 
agende uma consulta com o advoga-
do Roberto Cretella. 

As consultas podem ser mar-
cadas de segunda a sexta-feira, das 

8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30. 
Essas cópias também podem ser en-
viadas pelos Correios para a sede do 
Sintius, aos cuidados do Departa-
mento Jurídico.

A Confederação Brasileira de 
Aposentados, Pensionistas e Idosos 
(Cobap) lutou bravamente contra o 
fim do Ministério da Previdência So-
cial por reconhecê-lo como o órgão 
que, historicamente, funcionou como 
um gestor público da maior política 
social do país.  Trabalhava inclusive 
para melhorar sua eficiência. Entre-
tanto o (des)governo Temer, numa 
medida absolutamente maléfica, aca-
bou com o Ministério da Previdência 
e o transformou em um “puxadinho” 
do Ministério da Fazenda.

O desmonte da Previdência So-
cial é um processo político que vinha 
acontecendo há tempos através de di-
versas reformas que sempre visavam 
redução de direitos sociais, redução 

dos valores das aposentadorias e 
também adiamento nas concessões 
das aposentadorias pagas pelo INSS. 
A Previdência sempre foi um foco 
preferencial para ser desmontada de 
acordo com os interesses dos defen-
sores da privatização do setor.

As justificativas para esse desmonte 
são mentirosas. É sempre o velho e fa-
lacioso discurso de que a Previdência é 
deficitária, de que a previdência tem um 
rombo financeiro incontrolável, enfim 
que a Previdência não se sustenta.

A Cobap informou que continua 
mobilizada e lutando pela volta do 
Ministério da Previdência Social. “É 
preciso aproveitar também o ano elei-
toral em todo o país para divulgar essa 
bandeira de luta”, destacou a entidade.

CADASTRO
Mantenha seu cadastro atualizado junto à SAAP, 
porque esse é o nosso meio seguro de entrar em 
contato com você e seus familiares. Ligue para 

nós nos telefones (13) 3226-3200 ramais 3207 ou 
3215, ou no celular do responsável pela SAAP, o 
Sivoca, (13) 99712-4937. O contato também pode 

ser pelos e-mails silviosivoca@hotmail.com e
secretariasintius@gmail.com
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Empresas energéticas

Indignidade nas
demissões da CPFL

Alugam-se salas na sede do Sintius, a partir de 12 m², sem taxas condominiais.
Os interessados devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (13) 3226-3200

Thabata Guerreiro

Chegou ao conhecimento do 
Sindicato que a CPFL Piratininga 
continua praticando atitudes que fe-
rem a dignidade dos trabalhadores. 
Recentemente, ocorreram algumas 
demissões na Baixada Santista de 
companheiros que atuam no serviço 
de campo.

Como todos sabem até para se 
demitir, é preciso ter a dignidade de 
comunicar essa decisão ao emprega-
do, explicando os motivos da dispen-
sa, e um tratamento de respeito ao 
trabalhador em um momento muito 
difícil que o mesmo está enfrentando.

No entanto, o que vem se prati-
cando na empresa está muito longe 
do que podemos considerar uma ati-

nados à falta de dignidade da em-
presa, após demitir um trabalhador, 
o Sintius recebeu a informação que 
o médico do trabalho foi obrigado 
a fazer o exame demissional de um 
companheiro de dentro de um almo-
xarifado, onde ficam materiais e fer-
ramentas, ou seja, em um ambiente 
de extrema anormalidade, sendo que 
o correto seria fazer essa avaliação 
em um ambulatório, atendendo to-
das as normas de saúde e segurança.

Sem respostas
Diante desse caso, o Sindicato 

entrou em contato com o gerente do 
Departamento de Saúde e Segurança 
do Trabalho da CPFL, Marcos Vitor, Sintius e empresa estarão reunidos para

discutir apontamento de horas extras

porém o mesmo não deu qualquer 
retorno à Diretoria. O Sintius enten-
de que a gerência e o setor de Recur-
sos Humanos já deveriam ter obser-
vado tal situação e tomado as devidas 
providências, mas o que parece é que 
os responsáveis não estão nem um 
pouco preocupados com o caso, até 
porque não passa pela situação que o 
médico do trabalho enfrenta.

Vamos continuar atentos à essa 
questão e, caso ocorra novamen-
te essa falta de respeito, o Sindicato 
encaminhará uma denúncia formal 
à Gerência Regional do Trabalho e 
Emprego para os auditores fiscais 
inspecionarem as instalações e con-
dições das unidades da CPFL.

tude digna. Infelizmente, essa falta 
de zelo pelos responsáveis não atinge 
somente os companheiros demiti-
dos, mas também outros trabalhado-
res.

Esse descaso por parte da CPFL 
também vem afetando diretamente o 
médico do trabalho da concessioná-
ria, que é deficiente físico, e não tem 
acesso a diversas instalações da em-
presa na Baixada Santista por falta 
da acessibilidade nesses locais: pra-
ticamente todas as Estações Avança-
das (EAs) possuem mais de um pa-
vimento, o que impede o acesso do 
médico, e até hoje nada foi feito para 
corrigir essa situação.

Voltando aos problemas relacio-

O Sindicato encaminhou um ofí-
cio à Fundação CESP com um parecer 
técnico a respeito das mudanças pre-
vistas no seguro de vida dos trabalha-
dores. O Sintius tomou ciência que a 
instituição não está tendo disposição, 
nem vontade administrativa para fazer 
as devidas licitações com as corretoras 
de seguros que hoje estão no mercado.

A Diretoria do Sintius entende que 
essa medida é muito importante, por-
que são as corretoras que apresentam 
as propostas técnicas que contemplam 
os valores de uma carteira de clientes 
que será absorvida pelas seguradoras.

Hoje, a empresa contratada até 30 
de novembro é a Vila Velha Seguros. 
Na avaliação do Sintius, esse contrato 
não pode ser renovado automatica-
mente, porque eventuais prejuízos de-
verão ser arcados pelos trabalhadores.

O Sintius solicitou que sejam aber-
tas essas licitações para essa finalidade 
e já acionou os representantes dos em-
pregados no Conselho Deliberativo, 
com o objetivo que esse pleito defen-
dido pelo Sindicato seja pautado nas 
discussões e que as respostas exigidas 
pela Diretoria sejam respondidas pela 
Fundação CESP. 

Sintius cobra da Funcesp licitação para escolha de seguradora

A Diretoria discutiu a questão da escolha da nova corretora de seguros
com o consultor na área de benefícios corporativos, Keyton Pedreira

A Diretoria do Sindicato e repre-
sentantes da Cteep estarão reunidos 
em uma mesa-redonda, na sede do 
Sintius, neste dia 10 de abril, por con-
ta de problemas no apontamento e 
controle de horas extras. Esse diálogo 
entre as partes ocorrerá sem a media-
ção da Gerência Regional do Trabalho 
e Emprego de Santos (GRTE-Santos).

Para corrigir essa situação iden-
tificada pelo Sindicato, foi proto-
colado um pedido de mediação da 
GRTE-Santos, mas a empresa não 
compareceu nas duas agendadas an-

teriormente: 20 de dezembro do ano 
passado, porque o representante da 
companhia estava de férias, e 22 de 
março, devido a “conflito de agendas 
com outros compromissos”.

Outro ponto que será debatido 
nessa reunião com a Cteep será o 
cálculo das rescisões contratuais dos 
trabalhadores. Nas duas últimas ho-
mologações, o Sindicato não concor-
dou com as contas apresentadas pela 
empresa por entender que os funcio-
nários dispensados teriam de receber 
dela um valor maior.

Pauta de reivindicações
Os trabalhadores da companhia 

aprovaram, em assembleia realizada 
no dia 12 de março, a pauta de reivin-
dicações da categoria. Como a vigên-
cia do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) vai até 2019, serão discutidas 
neste ano somente as cláusulas eco-
nômicas do ACT. 

Os companheiros pleiteiam o re-
ajuste de 15% dos benefícios, assim 
como a correção salarial com base na 
inflação dos últimos 12 meses mais 
aumento real de 5%.

Cteep

Trabalhadores aprovam 
pauta de reivindicações

Thabata Guerreiro

A assembleia com os trabalhadores da CPFL ocorreu no dia 27 de março

Os trabalhadores da CPFL Pira-
tininga aprovaram, na noite do dia 27 
de março, a pauta de reivindicações 
da categoria, com o objetivo de nego-
ciar algumas cláusulas referentes ao 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), 
que tem validade por dois anos.

Essa ação sindical para manter 
o ACT até 2019 assegurou uma série 
de itens que poderiam ser perdidos 
a partir de 11 de novembro do ano 
passado, quando entrou em vigor a 
Reforma Trabalhista.

Uma das principais conquistas 
foi a manutenção da cláusula que 
garante ao trabalhador que se apo-

sentar até maio do próximo ano o di-
reito de receber as verbas rescisórias 
previstas atualmente em legislação, 
como se fosse uma demissão sem 
justa causa.

Start Engenharia
A Diretoria do Sindicato este-

ve reunida com os trabalhadores da 
Start Engenharia, na sede da emprei-
teira, em Praia Grande, no último dia 
27. A categoria aprovou a pauta de 
reivindicações e o Sindicato a alertou 
para estar mais presente nas lutas e 
consciente dos retrocessos causados 
com a mudança das leis trabalhistas. 
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Mesmo depois de 1997, eletricitário
tem direito à aposentadoria especial

Assuntos jurídicos

Novo concurso 
da Sabesp é

insuficiente para 
repor saída de 
trabalhadores

O Juizado Especial Federal Cível 
de Santos deu ganho de causa a um 
associado da CPFL que pleiteava a 
contagem de tempo especial por ex-
posição a risco elétrico, a partir de 5 
de março de 1997, quando foi edita-
do um decreto onde definiu que essa 
atividade deixou de ser considerada 
como algo mortal ou periculoso para 
fins previdenciários.

O Departamento Jurídico do Sin-
tius, representado pelas advogadas 
Adriana Barreto e Camila Marques 

Ilustração: Thabata Guerreiro

A Diretoria esteve com o deputado estadual Paulo Corrêa Júnior, em 13 de março

Gilberto, ingressou, em dezembro de 
2016, com uma ação de revisão do be-
nefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição, o que garantiu a esse 
companheiro um aumento no valor 
mensal da aposentadoria em cerca 
de 50%. Essa foi a primeira vitória do 
Sindicato relacionado ao tema.

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) tem o entendimento pacificado 
que a exposição habitual do trabalha-
dor à energia elétrica dá o direito de a 
pessoa receber a aposentadoria espe-

cial, mesmo após a edição do Decreto 
2.172.

 Isso permite a aposentadoria 
com 25 anos de contribuição ou que 
esse tempo especial seja convertido 
em comum, com acréscimo de 40% 
para o caso dos homens e 20% no que 
diz respeito às mulheres.

Diante dessa situação, é impor-
tante que os trabalhadores do setor 
elétrico que já recebem a aposenta-
doria procurem o Departamento Ju-
rídico do Sintius para verificar a pos-

sibilidade de ingressar com uma ação 
a fim de elevar o valor do benefício, 
levando em consideração a contagem 
de tempo especial.

As consultas no Departamen-
to Jurídico relacionadas às questões 
previdenciárias ocorrem toda quarta-
-feira, das 9h30 ao meio-dia, na sede 
do Sindicato. 

Os atendimentos devem ser 
agendados de segunda a sexta-feira 
pelo telefone 3226-3200, das 8h30 ao 
meio-dia e das 14h30 às 17h30.

A Sabesp resolveu lançar o edi-
tal, no início de março, para a reali-
zação de um concurso público para o 
preenchimento de 661 vagas - sendo 
41 delas voltadas à Baixada Sanista e 
ao Vale do Ribeira, com opções para 
todos os níveis de escolaridade. 

Esse é o primeiro processo se-
letivo aberto pela companhia de sa-
neamento desde 2013, cuja validade 
expirou em 29 de maio de 2016. Na-
quela ocasião, foram ofertadas 624 
vagas de trabalho.

Embora a Diretoria do Sindicato 
receba com uma vitória a realização 
de um concurso público para a es-
tatal, a avaliação do Sintius é que o 

número de oportunidades ofertadas 
ainda é insuficiente para repor a saí-
da de companheiros da empresa nos 
últimos anos, o que sobrecarrega os 
funcionários de nossa base e com-
promete a agilidade e a qualidade do 
serviço prestado à população.

Desde 2016, o Sintius vem fazen-
do uma campanha junto aos repre-
sentantes da Sabesp e da Cetesb para 
realizar mais concursos públicos. 

A Diretoria vem defendendo e 
cobrando das estatais a necessidade 
de estabelecer um número mínimo 
de trabalhadores e criar mecanismos 
ágeis para a reposição automática de 
funcionários. 

Diretoria mantém mobilização na luta por PPR igualitário
Thabata GuerreiroA Diretoria do Sintius esteve 

reunida na tarde do dia 13 de mar-
ço, com o deputado estadual Paulo 
Corrêa Júnior (Patri), na Assem-
bleia Legislativa, com o objetivo de 
conversar com o parlamentar sobre 
as alterações no Decreto 59.598, de 
16 de outubro de 2013, que trata do 
Programa de Participação nos Re-
sultados (PPR) implementados pelas 
empresas vinculadas ao Governo do 
Estado. 

Diante disso, ele apresentou o 
projeto de lei 160/2018, que traz a 
mudança de três pontos no decreto 
defendida pelo Sintius. Um deles é 

a inserção no segundo parágrafo da 
referência para a distribuição do PPR 
de forma igualitária entre os traba-
lhadores, conforme defendido pelos 
urbanitários da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira.

O Sintius pleiteou ainda o au-
mento do valor reservado ao PPR 
para ser distribuído à categoria, pas-
sando a ser limitado a duas folhas de 
pagamento para cada funcionário 
das estatais. Além disso, a Diretoria 
reivindica um ajuste no artigo sexto 
do decreto para condicionar o paga-
mento à previsão financeira e orça-
mentária.

ASSEMBLEIA
Para discussão, deliberação
e aprovação da Contribuição 
Assistencial/Confederativa

Dia 25/04, às 18 horas, 
na sede do Sintius, em Santos

Ação sobre adicional de insalubridade: Diretoria solicita 
aos trabalhadores da Sabesp assinaturas da procuração

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários de Santos e Região (Sintius) 
está percorrendo as unidades da Sabesp 
para coletar as procurações de aproxi-
madamente 600 trabalhadores que ob-
tiveram na Justiça o direito de receber 
o adicional de insalubridade nas horas 
extras realizadas no período de setem-
bro/2009 a setembro/2014.

Segundo o Departamento Jurídi-
co, essa medida é necessária, já que os 
valores a serem pagos varia de pessoa 
para pessoa. Sem essa documentação, 
não será possível receber a indeniza-
ção. No final do ano passado, chegou ao 
fim a tramitação desse processo judicial 
iniciado em 2014, com ganho de causa 

para o Sindicato, que representou os in-
teressados contra a estatal.

Cadastro atualizado
Durante a coleta de assinaturas para 

as procurações, a Diretoria do Sintius 
tem percebido que há um grande núme-
ro de cadastros desatualizados dos nos-
sos associados, principalmente telefone, 
endereço residencial e cargo atual.

Por esse motivo, solicitamos que os 
trabalhadores entrem em contato com a 
secretaria para manter o cadastro atua-
lizado. O horário de funcionamento da 
sede do Sintius é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 18 horas. Mais informações 
pelo telefone (13) 3226-3200.

Rogério Marques

Sintius está fazendo a coleta de assinaturas da procuração nos locais de trabalho

Superintendente promete melhorias no Saboó
O superintendente da Sabesp 

na Baixada Santista, Kleber Castilho 
Polisel, esteve reunido recentemente 
com a Diretoria do Sintius e se com-
prometeu a realizar a revitalização da 
unidade da empresa instalada no Sa-
boó, em Santos. 

Essa é uma revindicação que 
vinha sendo muito cobrada por al-

guns companheiros dessa unidade. 
Alguns deles estavam preocupados 
com essa situação.

O representante da estatal afir-
mou que haverá melhorias no am-
biente, beneficiando diretamente a 
categoria, e mais investimentos no 
local, o que contribuirá para melho-
ria dos serviços a serem executados.

A atual Diretoria exige a realização de concursos públicos desde o início da gestão
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Sintius promove excursão para 
colônia de férias em setembro

Novos sindicalizados - Março/2018
Adauto dos Santos Mendonça - Ativa/Sabesp

Alex Sandro S. Santos - Ativa/CPFL
Alexandro Castelao dos Santos - Ativa/Sabesp

André da Silva Lira - Ativa/CPFL
Cristiano dos Santos - Ativa/CPFL

Cristiano Lopes Vicente - Ativa/Sabesp
Evandro da Silva Carvalho - Aposentado/CPFL

Fábio Toledo Pereira Angelo - Ativa/CPFL
Jairo Lima - Ativa/CPFL

Lúcia de Castro Lancha Ribeiro - Pensionista/Sabesp
Maria do Carmo Ferraz - Ativa/Sabesp

Valores para a excursão dos 
dias 6, 7, 8, 9 e 10 de setembro

Idade              Valor integral Valor parcelado
Adulto (incluindo ônibus) R$ 450,00 5 x R$ 90,00
Crianças (6 a 11 anos - ônibus)  R$ 225,00    5 x R$ 45,00
Adulto (carro)   R$ 400,00    5 x R$ 80,00
Crianças (6 a 11 anos - carro) R$ 200,00    5 x R$ 40,00

Falecimentos
Elisabete Chotte Rodrigues - Pensionista/Eletropaulo

Falecida em 20/09/2016

Juracy Pinto Cabral - Aposentado/Eletraopaulo
Falecido em 13/12/2015

Margarida Hermine Brucha - Aposentada/ Eletropaulo
Falecida em 23/01/2018

Olívia Loureiro Fonseca - Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 17/03/2018

Pedro Pereira Lima - Aposentado/Sabesp
Falecido em 14/11/2017

Terezinha de Oliveira de Araújo - Pensionista/Sabesp
Falecida em 28/12/2017

Severino Manoel de Lima - Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 27/12/2017

Fechamento da sede
Por conta do feriado do Dia do Trabalhador, 
a sede do Sintius e a subsede de Registro 
estarão fechadas no dia 30 de abril. Porém, 

o salão de festas da Sede estará aberto 
para a festa dos aniversariantes do mês

O Sintius está organizando uma 
excursão para a Colônia de Férias 
Ministro João Cleófas, em Caragua-
tatuba, nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de se-
tembro deste ano.  

A saída do ônibus da sede do 
Sintius está programada para ocor-
rer no dia 6 de setembro, às 7 horas, 
e a saída da colônia no dia 10, às 10 
horas. Para quem quiser ir por conta 

própria à colônia de férias, terá um 
desconto do valor do pacote oferta-
do - veja mais detalhes no quadro 
abaixo. Os valores podem ser parce-
lados em até cinco vezes, sendo que 
a última delas deve ser quitada até o 
dia 10 de agosto. O pagamento pode 
ser feito em dinheiro ou em cheque. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (13) 3226-3200.


