
ornal
RBANITÁRIO

ANO XV - AGOSTO DE 2018www.sintius.org.br

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

Diretoria do Sintius está na
luta contra MP do Saneamento

Dezenas de entidades, associações 
e sindicatos dos trabalhadores ligados 
à área do Saneamento de todo o País 
participaram do Dia Nacional contra a 
MP do Saneamento (Medida Provisó-
ria 844). As mobilizações aconteceram 
em 18 capitais brasileiras, reunindo 
cerca de 5 mil profissionais.

Em São Paulo, a Assembleia Le-
gislativa recebeu um grande ato com 
o objetivo de mobilizar a sociedade e 
protestar contra a revisão do marco 
legal do setor. O presidente do Sin-

Trabalhadores da Sabesp 
recebem indenizações 

sobre  a ação do adicional 
de insalubridade

P. 5

Gerência do 
Departamento de 

Saúde e Segurança
da CPFL pisa na bola

P. 7

Últimas vagas
para excursão
para a nossa

Colônia de Férias
P. 8

tius, Carlos Alberto de Oliveira Car-
doso, o Platini, também assinou esse 
manifesto contrário às mudanças. 
Neste mês, a Diretoria participará de 
uma audiência pública, em Brasília

O Sindicato entende ser teme-
rário tomar uma decisão tão impor-
tante como essa às vésperas de uma 
eleição presidencial e no final do 
mandato, sem ouvir as ponderações 
das diversas entidades do setor, que 
tem uma importância vital para o 
povo brasileiro.         P. 6

A Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba, 

estará fechada durante o mês 
de agosto. O local voltará
a receber os hóspedes a 

partir do dia 1º de setembro

Divulgação/Suely Melo

O Sintius entende que a aprovação da MP será um retrocesso à sociedade 

Assembleia aprova 
prestação de contas 

da Diretoria 
referente a 2017

P. 7

SABESP
A Diretoria realizará ainda este mês uma 
nova rodada de reuniões setoriais nas
unidades da Sabesp para conversar e

ouvir as reivindicações dos trabalhadores
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Retrocesso social do País exige
postura firme do trabalhador
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Waldinei Vinagre,
secretário de Organização

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Trabalhadores do saneamento
estão diante de uma nova batalha

Uma das maiores maldades pra-
ticadas pelo atual Congresso Nacio-
nal foi compactuar com o Governo 
Temer para aprovar a Reforma Tra-
balhista, que prejudicou os trabalha-
dores assalariados e teve a intenção 
clara de enfraquecer os sindicatos 
ao determinar o fim da contribuição 
sindical compulsória.

Por outro lado, Temer deu um 
jeitinho para não deixar desampara-
do o setor patronal. Ele baixou um 
decreto para que a Confederação Na-
cional da Agricultura (CNA - entida-
de patronal) não fosse prejudicada, 
pois determinou que o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (enti-
dade do setor agrícola do Sistema S) 

reserve até 5% do orçamento para o 
financiamento da CNA e outros 5% 
para as federações estaduais.

Além de prejudicar o financia-
mento das entidades de defesa dos in-
teresses dos trabalhadores desse setor, 
o Governo Federal retirou recursos 
que eram utilizados em sua maioria 
para a qualificação profissional. 

Essa é apenas uma das inúmeras 
incoerências da atual gestão e serve 
de aprendizado àqueles que se deixa-
ram levar pelo “canto da sereia”.

O trabalhador deve estar sempre 
bem informado para ter condições 
de formular um voto consciente nas 
eleições deste ano para que os direi-
tos conquistados com muito suor e 
lágrimas não sejam perdidos na pró-
xima legislatura.

Os sindicatos possuem um papel 
importante ao apontar caminhos para 
esses companheiros a fim de estimular 
uma reflexão para que sejam eleitos 
candidatos que defendam os interes-
ses nacionais e, consequentemente, a 
geração de trabalho, emprego e renda 
em nosso país, o que contribuirá para 
o Brasil  ser recolocado na rota do de-
senvolvimento novamente. 

Independente dos resultados das 
urnas, é fundamental que os compa-
nheiros estejam mobilizados sempre 
para pressionar os políticos a segui-
rem a pauta de reivindicações dos 
trabalhadores.

Os trabalhadores da Sabesp es-
tão sob ataque há algum tempo. Pri-
meiramente, houve uma política na 
empresa para ampliar a terceirização  
de serviços. Já em 2017, a Assembleia 
Legislativa aprovou um projeto de lei 
do ex-governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) que permite a criação de 
uma holding para atrair investidores 
privados ao setor de saneamento.

No final do ano passado, a ca-
tegoria e os demais trabalhadores 
do Brasil foram duramente afetados 
com a Reforma Trabalhista propos-
ta pelo Governo Temer. E, agora, o 
presidente baixou uma Medida Pro-
visória (MP) prejudicial para o sa-
neamento, permitindo o avanço das 

empresas privadas no setor, o que 
poderá afetar o futuro dos funcioná-
rios das empresas públicas que atu-
am nesse importante ramo.

O Sintius faz parte de um gru-
po de entidades de defesa dos tra-
balhadores e associações da área do 
saneamento que está empenhado em 
barrar a aprovação dessa MP. Além 
disso, serão realizados atos nos esta-
dos para chamar a atenção do povo. 

Ainda este mês, deveremos par-
ticipar de uma grande audiência pú-
blica em Brasília (DF) e o Sindicato 
fará parte de uma comissão que irá  
conversar com os deputados federais 
e senadores para mostrar o retroces-
so dessa proposta, que tende a retar-
dar a universalização do saneamento 
do País e privilegiar o setor privado, 
que busca sempre o lucro. 

Por falar na Sabesp, a Diretoria 
está acompanhando de perto esse 
processo de mudança do plano de 
saúde e apresentou algumas contri-
buições para que os trabalhadores da 
ativa e aposentados tenham acesso 
a um convênio de qualidade e com 
preços acessíveis.

Essa nossa atuação é importante 
para defender o interesse da catego-
ria e para buscarmos alguns avanços 
em relação ao modelo atual, como a 
extinção ou a redução dos valores da 
coparticipação, que pesam demais 
no bolso das famílias.

Aposentados e pensionistas

Fotos: Thabata Guerreiro

Projeto de lei quer instituir aulas
grátis de informática a idosos do País

Educação, cultura e tecnolo-
gia como ferramentas essenciais à 
melhora da expectativa e da quali-
dade de vida dos idosos brasileiros. 
Esse é o objetivo do projeto de Lei 
7.349/2017, que está sendo analisado 
atualmente pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família da Câmara dos 
Deputados 

De autoria do parlamentar Lúcio 
Vale (PR–PA), a proposta altera o Es-
tatuto do Idoso, instituindo disposi-
tivos legais que imponham obrigato-
riedade de condutas e programas ao 
Estado e à sociedade que beneficiem 
a população idosa.

“É preciso proporcionar maior 
integração da comunidade idosa 
com os recursos tecnológicos, como 
forma de ampliar sua participação 

FESTA DOS ANIVERSARIANTES
DOS MESES DE JULHO E AGOSTO
A festa dos aniversariantes dos meses 
de julho e agosto está programada para 
acontecer no dia 31 de agosto, a partir 
das 9h30, na sede do Sintius. Venha

participar desse importante momento
de alegria e de celebração com os
amigos e ex-colegas de trabalho

Arquivo/Sandro Thadeu

No Jornal Urbanitário do mês 
passado, a Secretaria de Assuntos 
para Aposentados e Pensionistas 
(SAAP) informou que os boletos 
para pagamentos da cesta básica/
CVS de setembro de 2018 a agosto 
de 2019 seriam enviados pelo nosso 
Sindicato, como nos anos anteriores, 

os citados boletos, por favor, entrem 
em contato com o diretor Carlos Síl-
vio da Silva Fernandes, o Sivóca, para 
que possamos solicitar o envio.

Os associados(as) podem entrar 
em contato com a SAAP por meio 
dos telefones (13) 3226-3200 ou (13) 
99712-4937.

Informação importante sobre a cesta básica CVS/Eletropaulo
até o mês de agosto deste ano.

No entanto, o Sindicato foi sur-
preendido ao saber por alguns asso-
ciados de que os mesmos estavam 
sendo entregues via correio pela 
Associação dos Eletricitários Apo-
sentados de São Paulo (Aeasp). Até o 
momento, a SAAP não foi informada 

oficialmente dessa mudança.
Os novos valores definidos para 

a cesta básica são os seguintes: R$ 
75,02 (modalidade porta/porta) e 
de R$ 66,78 àqueles que optarem em 
retirá-la diretamente no posto. 

Caso algum de nossos(as) 
associados(as) não tenham recebido 

nas mais diversas situações cotidia-
nas da vida”, explicou o parlamentar 
paulista Sinval Malheiros (Pode), o 
relator desse projeto na Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câ-
mara.

Conforme o deputado, que é 
médico, o acesso dos integrantes da 
Terceira Idade às novas tecnologias 
proporcionará a integração desse 
público ao mundo digital das redes 
sociais, uma forma de se reestabele-
cer antigos relacionamentos e criar 
novos. 

Uma emenda inclusa na propos-
ta é a ministração gratuita de aulas 
com noções básicas de informática 
para idosos que demonstrem ter in-
suficiência de recursos para custeio 
de aulas e cursos particulares.

REAJUSTE
A Fundação Cesp estabeleceu o reajuste de 

6,33% nas mensalidades do PES e dos demais 
planos de saúde gerenciados pela entidade, a 

partir do demonstrativo deste mês

O Sindicato já promoveu curso de Informática para os idosos da categoria
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Sabesp

Trabalhadores podem participar 
de consulta pública sobre novo 
plano de saúde até 14 de agosto

Divulgação

A Sabesprev abriu nesta sema-
na a consulta pública do termo de 
referência para a contratação de um 
novo plano de saúde para os traba-
lhadores da Sabesp e agregados. A 
minuta foi apresentada na tarde da 
última quarta-feira, dia 25, às entida-
des. O documento está à disposição 
para consulta no site da empresa.

Até o próximo dia 14, os benefici-
ários terão a oportunidade de avaliar 
a proposta, tirar dúvidas, bem como 
apresentar sugestões e críticas para 
que haja a adequação do termo de 
referência, que servirá de base para a 
licitação para a contratação da nova 
operadora. Por esse motivo, é funda-
mental que os trabalhadores partici-
pem ativamente deste processo.

A Sabesp planeja que a nova 
operadora passe a atender os fun-
cionários a partir de janeiro de 2019. 
O novo modelo deve contemplar três 
modalidades diferentes (básico, in-

termediário e superior) e dois planos 
para abrigar os atuais agregados (en-
fermaria e apartamento). No geral, 
serão mantidas as características do 
plano atual, com relação à cobertura, 
rede credenciada, coparticipação, de-
pendentes entre outras condições.

Dúvidas podem ser sanadas com 
a empresa por três canais de comuni-
cação diferentes. São eles: WhatsApp: 
(11) 99170-6816, e-mail: gestaoda-
saude@sabesp.com.br ou telefone 
(11) 3388-7180.

Propostas
A Diretoria do Sintius está 

acompanhando essa discussão e 
participando de reuniões com as de-
mais entidades representativas dos 
funcionários. No dia 1º de agosto, 
as entidades apresentaram algumas 
propostas, como a necessidade de es-
tudos adicionais sobre a rede creden-
ciada, a migração do plano odonto-

lógico da Sabesprev para o Sintius e o 
estabelecimento do valor máximo de 
R$ 700,00 para o plano enfermaria 
para a faixa etária acima de 59 anos.

Em relação ao orçamento, foi solici-
tada a manutenção do orçamento da Sa-
besp correspondente a este ano, incluindo 
o valor do deficit, corrigido pelo IVCMH.

As entidades querem que a co-
participação mensal seja limitada até 
5% do salário-base por grupo fami-

liar e que o valor máximo pago pelo 
beneficiário não pode passar o valor 
correspondente à mensalidade ou ao 
limite anual (12 mensalidades).

Também foi solicitado que a co-
participação somente seja cobrada a 
partir da quarta consulta anual em 
consultório ou em domicílio realiza-
dos com médicos generalista e que 
esse tipo de cobrança não seja feita 
em exames preventivos. 

A Diretoria do Sintius tem participado de várias reuniões sobre o tema

Rogério Marques

A Diretoria do Sintius iniciou, no 
dia 30 de julho, o pagamento das inde-
nizações dos trabalhadores da Sabesp 
que obtiveram na Justiça o direito de 
receber o adicional de insalubridade 
sobre as horas extras realizadas no pe-
ríodo de setembro de 2009 a setembro 

Diretoria inicia pagamento de 
indenizações judiciais da ação 

sobre adicional de insalubridade

A Diretoria do Sintius realizou uma força-tarefa nos últimos dias para efetuar o pagamento das indenizações judiciais aos companheiros nos locais de trabalho

de 2014. Os diretores percorreram os 
locais de trabalho por três dias para 
entregar os cheques nominais aos tra-
balhadores lotados de cada unidade da 
Baixada Santista e do Vale do Ribeira.

O companheiro que não estava 
no local de trabalho no momento 

em que a Diretoria esteve na unida-
de, deve retirar o cheque nominal na 
sede do Sindicato a partir desta quin-
ta-feira, dia 2 de agosto.

Os trabalhadores que ainda não 
receberam a indenização devem pro-
gramar um horário para retirar o 

cheque nominal. Os agendamentos 
devem ser feitos pelo telefone (13) 
3226-3200, em horário comercial. 

O Sindicato terá de oficiar à Jus-
tiça os nomes das pessoas que não 
foram localizadas ou que não assina-
ram a procuração.

Falha no Programa de Reconhecimento será resolvida

O superintendente de RH da Sabesp esteve na sede do Sintius em 11 de julho

Thabata GuerreiroSetor de saneamento vai ganhar Norma Regulamentadora

O Sindicato recebeu os representantes da Fundacentro, no mês de julho

Thabata Guerreiro

Após alguns trabalhadores da Sa-
besp acionarem a Diretoria do Sintius 
recentemente por não conseguirem uti-
lizar os créditos recebidos no Programa 
de Reconhecimento, que busca valorizar 
e premiar os profissionais, vários compa-
nheiros estavam temerosos que o mon-
tante acumulado no cartão não poderia 
ser mais utilizado.

No dia 11 de julho, o superintenden-
te de Recursos Humanos da estatal, Nil-
ton João dos Santos, esteve no Sintius e 
explicou à Diretoria que realmente hou-
ve um erro de processamento do progra-
ma que gerencia os cartões da Sodexo.

Diante da constatação do problema, 
a empresa vai solucionar a situação ain-
da em agosto para que os trabalhadores 
possam utilizar os créditos acumulados 
na compra de produtos e serviços. 

Concurso
O Sindicato também cobrou a am-

pliação do quadro funcional. Está em an-
damento hoje um concurso para o preen-
chimento de mais de 600 vagas no Estado. 
A expectativa do Sintius é que a empresa 
amplie em, no mínimo, 50% o número 
de trabalhadores a serem chamados nesse 
processo seletivo ainda neste ano. 

Divulgação

O Sintius fará parte do grupo 
técnico que irá mapear as situações 
de risco dos trabalhadores do setor 
de saneamento básico e implemen-
tar ações preventivas no ambiente de 
trabalho para a criação de uma nor-
ma regulamentadora (NR) para os 
trabalhadores do setor.

Trata-se de um importante avan-
ço para melhorar as condições de 
trabalho, prevenir doenças e aciden-
tes de trabalho.

O processo de construção desse 
documento, que passará pela discus-

são e avaliação da Comissão Tripar-
tite Paritária Permanente (CTPP), foi 
explicado pelo representante dos tra-
balhadores desse grupo, Washington 
Santos, o Maradona. 

Acompanhado do técnico do es-
critório da Fundacentro na Baixada 
Santista, Josué Amador, Maradona 
foi recepcionado pela Diretoria, na 
sede do Sindicato, no dia 13 de julho, 
e destacou a importância de se discu-
tir essa NR voltada para os trabalha-
dores do setor por atuarem em uma 
atividade considerada insalubre.
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Sintius assina manifesto contra a 
Medida Provisória do Saneamento

Atuação sindical

Mais uma trapalhada
realizada pela gerência do 
Departamento de Saúde

e Segurança da CPFL
Dezenas de entidades, associa-

ções e sindicatos dos trabalhadores 
ligados à área do Saneamento de 
todo o País participaram do Dia Na-
cional contra a MP do Saneamento 
(Medida Provisória 844). As mobi-
lizações aconteceram em 18 capitais 
brasileiras, reunindo cerca de 5 mil 
profissionais.

Em São Paulo, a Assembleia Le-
gislativa recebeu um grande ato com 
o objetivo de mobilizar a sociedade e 
protestar contra a revisão do marco 
legal do setor. O presidente do Sindi-
cato, Carlos Alberto de Oliveira Car-
doso, o Platini, também assinou esse 
manifesto contrário às mudanças.

A luta já conta com o apoio po-
lítico de alguns parlamentares, como 
os deputados federais João Paulo 
Papa, Samuel Moreira e Floriano Pe-
saro (todos do PSDB), que participa-
ram da atividade na sede do Legisla-
tivo paulista.

Ao contrário do que vem sen-
do propagado pelo Governo Fede-

Divulgação/Abes

O ato do Dia Nacional contra a MP do Saneamento realizado no dia 31
de julho reuniu mais de 300 participantes na Assembleia Legislativa

Centrais e sindicatos definem 
ações para o Dia do Basta!

ral, essa MP, caso seja aprovada pelo 
Congresso Nacional, promoverá 
uma verdadeira desestruturação do 
setor de saneamento no Brasil, au-
mentando a diferença entre os muni-
cípios ricos e pobres.

Além disso, essa alteração legis-
lativa é considerada inconstitucional 
por muitos juristas e afetará a titula-
ridade dos municípios. Existe o risco 
concreto do aumento das tarifas de 
água e esgoto e da universalização 
dos serviços não ser concretizada, 
porque haverá uma grande abertura 
para a vinda de empresas privadas 
assumirem o setor, o que coloca o 
Brasil na contramão do mundo.

O Sintius entende ser temerário 
tomar uma decisão tão importante 
como essa às vésperas de uma eleição 
presidencial e no final do mandato, 
sem ouvir as ponderações das diver-
sas entidades do setor. 

Um dos trechos do documento 
deixa claro o retrocesso previsto com 
essa MP: “O impacto dessa ação será 

sentido diretamente pela população 
mais pobre, em um momento em que 
os recursos para a saúde estão conge-
lados por 20 anos. Ou seja: não inves-

tiremos em saneamento para prevenir 
doenças nem teremos condições de 
tratar os doentes. Em pleno século 21, 
viveremos em um Brasil do século 19”. 

Os representantes das centrais 
sindicais e os sindicatos discutem os 
últimos detalhes para o Dia do Bas-
ta!, no dia 10 de agosto, quando se-
rão feitas paralisações nas empresas e 
atos públicos em defesa do emprego, 
da aposentadoria e dos direitos tra-
balhistas. 

O objetivo é tentar convencer a 
população em geral a aderir esse mo-
vimento, que é uma mobilização em 
defesa do Brasil e dos trabalhadores. 

A data também será marcada 
pelo protesto contra o aumento do 
preço do gás de cozinha e dos com-
bustíveis e terceirização irrestrita, 

assim como pela luta pelas reformas 
necessárias ao fortalecimento da de-
mocracia, para a promoção de um 
novo ciclo de desenvolvimento sus-
tentável.

Os sindicatos também querem 
a revogação da Reforma Trabalhista 
e da Emenda Constitucional 95, que 
estabeleceu o teto de gastos públicos, 
que vem prejudicando as políticas 
públicas sociais.

A Diretoria do Sintius participa-
rá dessa mobilização e estará forta-
lecendo a grande manifestação que 
será organizada pelos sindicatos da 
Baixada Santista, em Cubatão.

Assembleia aprova prestação de 
contas do Sintius referente a 2017

Transparência

Os trabalhadores aprovaram as 
contas da Diretoria do Sindicato dos 
Urbanitários (Sintius) referente ao 
ano de 2017.

A decisão foi tomada pelos pre-
sentes em assembleia realizada no 
mini-auditório de nossa sede, na 
noite do dia 31 de julho. A medida de 
transparência, que é uma das carac-
terística da atual gestão, está prevista 

no Estatuto do Sintius.
A aceitação do relatório ocorreu 

após uma apresentação detalhada 
das receitas e despesas de cada secre-
taria do Sindicato. 

Os números apontam que houve 
uma gestão equilibrada dos recur-
sos para a manutenção da sede, bem 
como para dar continuidade à luta 
por melhorias aos trabalhadores.

Thabata Guerreiro

Diretoria participa de reunião sobre novo ACT com representantes da CPFL

Diretoria inicia discussão sobre 
novo ACT da CPFL e CCT da Start

A Diretoria do Sintius partici-
pará no próximo dia 7, às 9h30, em 
Campinas, da terceira rodada de ne-
gociação sobre o novo Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) da CPFL 
Piratininga. 

Em julho, representantes do se-
tor de Recursos Humanos estiveram 
na sede do Sintius para tratar deste 
assunto, assim como da Participa-
ção sobre Lucros e Resultados (PLR) 
2018. O Sintius está avaliando as 
propostas da companhia para, poste-
riormente, levá-las ao conhecimento 
da categoria. 

O ACT atual tem validade de 
dois anos e as mesas de negociação 
têm sido positivas, o que comprova a 

relação de respeito e profissional en-
tre o Sindicato e a empresa.

Start Engenharia
No dia 26 de julho, a Diretoria 

esteve reunida com o Sindinstalação 
(entidade patronal), na Fiesp, para 
tratar da nova Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) da Start Engenha-
ria. Houve uma discussão a respeito 
das reivindicações apresentadas pelo 
Sintius, principalmente no que diz 
respeito ao plano de saúde. Em breve, 
deverá haver um novo encontro entre 
as partes. Se houver uma proposta de-
finitiva da empresa, o Sindicato con-
vocará uma assembleia para que ela 
seja analisada pelos trabalhadores.

A gerência do Departamento de 
Saúde e Segurança da CPFL Pirati-
ninga cometeu mais uma lambança 
recentemente: a demissão do técnico 
de segurança Flávio Bacelar, que es-
tava lotado em Sorocaba, e acabou de 
ser reeleito para representar os traba-
lhadores na Conselho Deliberativo 
da Fundação Cesp.

Essa trapalhada se junta a outros ca-
sos denunciados nos últimos meses pelo 
Sintius, como: a demissão do técnico de 
segurança Ubiraci, na Baixada Santista; 
o fato de exames demissionais estarem 
sendo realizados no almoxarifados; o 
deslocamento obrigatório do médico de 
trabalho, que é deficiente físico, a espa-
ços sem acessibilidade; e, por fim, o não 
reconhecimento de acidente de trajeto 
ao analisar o falecimento do trabalha-
dor Cássio (eletricista de Praia Grande), 
prejudicando o pagamento de uma inde-
nização prevista no Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT) à família dele.
Diante de todos esses fatos, a Dire-

toria do Sintius gostaria de saber como 
pode uma gerência desrespeitar tanto 
uma categoria. No caso de Bacelar, a si-
tuação é inaceitável e demonstra uma 
atitude de desrespeito para com todos 
aqueles que confiaram o voto na repre-
sentação desse companheiro no Conse-
lheiro Deliberativo da Funcesp.

Independente da demissão, Bace-
lar pode continuar representando os 
funcionários, mas sua atividade será 
prejudicada porque não poderá mais 
ter acesso às dependências da empresa 
e, portanto, terá dificuldades para ter 
contato com os trabalhadores e levan-
tar as demandas da categoria.

O Sintius repudia esse tipo de atitu-
de autoritária e espera que alguém esteja 
observando com seriedade esses fatos. 
O Sindicato continuará não se omitindo 
para denunciar tais atitudes inaceitáveis.

Categoria avalia contraproposta 
da empresa no próximo dia 10

Cteep

Os trabalhadores da Cteep volta-
rão a se reunir em assembleia no dia 
10 de agosto, às 18 horas, na sede do 
Sindicato dos Urbanitários (Sintius), 
em Santos, para avaliar a contrapro-
posta da empresa às reivindicações 
da categoria. 

A decisão de adiar a deliberação 
por unanimidade, no dia 3 deste mês, 
ocorreu por causa de uma reunião 
marcada de última hora com a em-
presa no dia 10 também, pela manhã. 

A categoria está bastante insa-

tisfeita com a proposta apresentada 
pela empresa. Por esse motvo, soli-
citou a reabertura das negociações 
para buscar melhorias em alguns as-
pectos do Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT), mas a Cteep previamente 
havia informado que não havia mar-
gem para mudanças desde a reunião 
de negociação do dia 12 de julho.

A Cteep insiste em discutir cláu-
sulas sociais em acordo que está sa-
cramentado até maio do próximo 
ano.
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Oportunidades

Associado tem vantagens 
para adquirir casa própria

Priscilla BlancoTodo mundo sonha em ter uma 
casa própria. Muitas vezes, essa chance 
está mais próxima da gente do que se 
imagina. Por esse motivo, a Blaid Asses-
soria & Imobiliária pode ajudar o asso-
ciado do Sintius nessa tarefa. 

A empresa está instalada em uma 
das salas da sede do Sindicato (Rua São 
Paulo, 24/26, Vila Mathias, em Santos) e 
atende sempre de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17h30.

Além de ajudar na transação para 
compra e venda de imóveis, o escritório 
também é um Correspondente Caixa e 
os corretores podem ajudar em serviços 
importantes para o trabalhador colocar 
as contas em dia, como refinanciamen-
to de crédito, oferecimento de crédito 
consignado e abertura de conta corren-
te ou conta poupança. 

O associado pode entrar em con-
tato com a empresa pelos seguintes 
telefones: (13) 3019-3063, 99782-7966 
(Cleide), 99766-4534 (Priscilla) ou 
98834-0097 (WhatsApp). Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo e-mail 
blaidassessoria@gmail.com ou pela pá-
gina no Facebook Blaid CaixaAqui.

Marcasa
O Sindicato possui um convênio 

com a Construtora Marcasa, que está 

oferecendo um desconto especial para 
dois empreendimentos do grupo: Resi-
dencial Fortaleza, em Santos, e Residen-
cial Morada dos Pássaros - Rouxinol, 
em Guarujá.

O primeiro está localizado na Rua 
Iguape, 525, Chico de Paula. São duas 
torres, cada uma com nove andares e 
oito apartamentos por pavimento. 

As unidades vão de 49,58m² a 
54,66m². Todos os apartamentos pos-
suem dois dormitórios, cozinha, área de 
serviço e banheiro. 

Já o conjunto de Guarujá fica na 
Rua Graúna, 130, Jardim dos Pássaros 
e está a 850 metros do ponto de atraca-
douro das balsas. São 13 andares com 
oito apartamentos por andar.

 Há disponíveis três tipos de aparta-
mento. A metragem deles varia de 50m² 
a 54m². Todos eles têm dois dormitó-
rios, cozinha americana, banheiro, área 
de serviço e varanda.

Os interessados em comprar algu-
ma unidade devem entrar em contato 
com a corretora Ana Paula Souza pe-
los telefones (13) 3327-4043 ou 99645-
2706. O escritório da empresa fica na 
Avenida Conselheiro Nébias, 756, sala 
2711, Boqueirão, em Santos. Outras 
informações podem ser obtidas no site  
www.marcasa.com.br.

O associado Antonio Kinequita comprou um imóvel com a Blaid Asseessoria

Falecimento
Pedro Américo dos Santos

Aposentado/Cteep
Falecido em 15/07/2018

Novos sindicalizados - Julho/2018
Alexandre Sousa Santos - Ativa/Sabesp
Cláudio Freitas de Souza - Ativa/CPFL

Francisco Leão de Oliveira - Aposentado/Sabesp
Luciana Pereira Godke - Ativa/Cedri

Marcelo Crosara Mugnani - Ativa/Sabesp
Orlando Vitor de Lima - Ativa/Sabesp

Robson Alves Bonfin - Ativa/Sabesp
Sérgio Ricardo de Almeida - Ativa/Sabesp

Tomar Magno de Araújo Fernandes - Ativa/Sabesp


