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Pode ser aberto pela E.C.T.

Trabalhadores da CPFL e da Cteep
aprovam novos Acordos Coletivos

Os trabalhadores da CPFL Pi-
ratininga e da Cteep aprovaram os 
termos dos novos Acordos Coletivos 
de Trabalho (ACTs) em assembleias 
virtuais distintas realizadas recente-
mente pela Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários (Sintius).

Após diversos encontros e mui-
ta choradeira nas mesas de negocia-
ção, as empresas cederam em alguns 
pontos e os ACTs trouxeram aspec-
tos positivos para os eletricitários de 
ambas empresas, que tiveram um re-
ajuste salarial de 8,06%.

No caso da CPFL, após diversas 
cobranças do Sindicato, a empresa 
vai reembolsar as despesas com exa-
me toxicológico aos empregados que 
necessitam dirigir veículos durante 
o trabalho e que exigem a CNH das 
letras C, D e E.

Já na Cteep, os companheiros 
tiveram um reajuste de 9,06% no 
vale-refeição e no vale-alimentação. 
Além disso, conquistaram uma an-
tecipação de R$ 5 mil na Participa-
ção sobre Lucros e Resultados (PLR) 
deste ano para o dia 16 de agosto. P. 5

Confira as receitas
e as despesas da nossa 

instituição neste
primeiro semestre P. 4 

Associado do Sintius 
disputa vaga no Conselho 

de Administração 
da Sabesp P. 8

A Diretoria do Sintius começou a 
discutir recentemente os preparativos e 
os detalhes para o 10º Congresso dos Ur-
banitários. O evento deverá ocorrer nos 
dias 19, 20 e 21 de novembro deste ano. 

O local dessa importante ativida-
de para debater e planejar os rumos da 
nossa instituição e da categoria para os 
próximos anos será discutido na próxi-
ma reunião da Diretoria Plena.

A última edição desse evento 
ocorreu em março de 2017, na Colônia 
de Férias Ministro João Cleófas. Segun-
do o Estatuto do Sintius. o Congresso é 
a instância máxima de deliberação do 

Sindicato e será realizado ordinaria-
mente no segundo ano de cada gestão 
ou, em caráter extraordinário, em qual-
quer data.

Como o evento será presencial, 
será definido um protocolo de segu-
rança que deverá ser seguido pelos par-
ticipantes por conta da pandemia de 
covid-19, que ainda não acabou, apesar 
do avanço no ritmo de vacinação no 
País ao longo dos últimos meses.

Por esse motivo, o número de parti-
cipantes da próxima edição do Congres-
so será o mínimo proporcional, confor-
me previsto no Estatuto do Sintius.

Arquivo
Sintius promoverá 10º Congresso dos Urbanitários em novembro 

A 9ª edição do evento foi realizada em março de 2017, na nossa colônia de férias

Programe-se para 
participar do próximo 

feriado em nossa 
colônia de férias P. 7

Proposta da 
campanha salarial na 

Start Engenharia
 precisa melhorar  P. 5
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Companheiros da Sabesp têm
responsabilidade histórica nas mãos

Os trabalhadores da Sabesp da 
ativa têm uma grande responsabili-
dade entre os dias 9 e 18 de agosto, 
pois é nesse período em que ocorrem 
as eleições para a categoria escolher, 
pela primeira vez, um representante 
dos empregados no Conselho de Ad-
ministração da empresa. 

Esse pleito representa uma im-
portante vitória diante de uma rei-
vindicação histórica dos sindicatos e 
entidades que representam a catego-
ria em todo o Estado. 

Vale lembrar que a Sabesp é di-
rigida por uma diretoria e o Conse-
lho de Administração tem a função 
de monitorar o trabalho realizado 
por ela, de uma forma transparente e 
com credibilidade. Os seus integran-
tes atuam na supervisão das ativida-

des, definição de estratégias e enca-
minhamento de orientações gerais 
para o negócio da companhia. 

Por esse motivo, a presença de 
um representante dos trabalhadores 
comprometido com a categoria é fun-
damental para deixar claro o ponto de 
vista dos empregados em determinadas 
pautas e fazer o contraponto em dis-
cussões da empresa que sempre apare-
cem nos noticiários e na classe política, 
como a questão da privatização. 

Diante disso, quero aproveitar este 
espaço para informar os companhei-
ros da Baixada Santista e do Vale do 
Ribeira que um dos nossos associados 
topou o desafio de participar do pleito 
e conta com o apoio da Diretoria do 
Sintius: o engenheiro Reynaldo Young. 

Durante as últimas semanas, te-
nho dialogado muito com esse com-
panheiro, que se comprometeu em 
participar, junto às bases, das discus-
sões sobre assuntos que envolvam 
relações trabalhistas, remuneração 
e benefícios, inclusive matérias rela-
cionadas à previdência complemen-
tar e assistencial. 

Precisamos ter pessoas compro-
metidas com a categoria para defen-
der os trabalhadores em eventuais 
mudanças no planejamento empre-
sarial da Sabesp. Por esse motivo, 
seria uma honra que o Conselho de 
Administração tenha como um de 
seus representantes o nosso associa-
do Reynaldo Young. 

Palavra do diretor
Pandemia de covid-19 e os diversos
impactos causados em nossas vidas

A pandemia de covid-19 tem 
causado uma série de impactos, nas 
mais diferentes áreas, que nem aque-
les mais pessimistas poderiam imagi-
nar. Milhares de mortos, problemas 
de saúde em razão do grande período 
de confinamento, inúmeras demis-
sões e mudanças de hábito radicais. 

Diante desse cenário caótico, o 
Sindicato também teve de encontrar 
métodos alternativos de atuação para 
garantir a saúde dos próprios direto-
res e funcionários da instituição, sem 
perder a combatividade e a defesa in-
transigente dos trabalhadores. 

Ao longo dos últimos meses, o 
contato presencial com os compa-
nheiros nas unidades de trabalho foi 
substituído pelas reuniões virtuais, 

Jair Álvaro da Silva,
presidente do Sintius

Antonio Neto Mendes, secretário
regional do Vale do Ribeira

Fotos: Arquivo

telefonemas e pelas trocas de men-
sagens nos aplicativos, mas o Sintius 
não perdeu o foco de sua responsa-
bilidade, para exigir das empresas 
medidas de proteção adequadas aos 
trabalhadores e o trabalho remoto 
àqueles que conseguem desempe-
nhar suas funções à distância. 

Em razão da grande facilidade e 
agilidade de comunicação existente 
nos dias atuais por causa das redes so-
ciais, a disseminação de informações 
a respeito da pandemia de covid-19 
tomou conta do nosso dia a dia.  

Esse ambiente tornou-se muito 
propício para alertar e levar explica-
ções corretas à população. Por outro 
lado, muitos se aproveitam dessa situ-
ação para disseminar mentiras, boatos 
e inverdades, o que pode custar vidas. 

Infelizmente, ainda temos brasi-
leiros que se recusaram a tomar vaci-
nas contra a covid-19, que é a forma 
mais eficaz de se proteger dessa mal-
dita doença, e vieram a perder a vida 
por acreditar em informações falsas. 

Essa guerra política que se de-
flagrou desde o início da pandemia 
entre as autoridades do nosso país 
causou e ainda provoca mortes, pro-
blemas econômicos e uma onda de 
desconfiança por dias melhores. Es-
peramos que possamos virar o quan-
to antes essas tristes páginas de nossa 
história recente, marcada por inúme-
ros conflitos, muitas mortes e amplia-
ção da miséria em nosso país. 
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Aposentados e pensionistas

Atualização do IRPF pode
beneficiar mais de 23 milhões

de beneficiários do INSS
No dia 4 de agosto, a Câmara 

dos Deputados aprovou o regime 
de urgência para o Projeto de Lei 
2337/21, do Poder Executivo, que é 
uma das propostas da reforma tribu-
tária. Agora, a propositura, que tem 
como relator o deputado Celso Sa-
bino (PSDB-PA), poderá ser votada 
pelo plenário nas próximas sessões.

O texto trata de diversos pon-
tos, como diminuição do Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), rea-
juste da tabela do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF), tributação 
dos dividendos e lucros distribuídos 
aos sócios e vários outros pontos.

Segundo dados do INSS, 23,6 
milhões de aposentados e pensio-
nistas poderão ser beneficiados, caso 
o limite de isenção do Imposto de 
Renda passe de R$ 1.903,98 para R$ 
2.500,00, conforme previsto no texto 

original.
Desse total, 15,3 milhões bene-

ficiários possuem mais de 65 anos, o 
que garante o direito à dupla isenção 
nesse imposto.

No entanto, é preciso destacar 
que aqueles que ainda trabalham 
ou possuem outras fontes de renda, 
como aluguel, não terá direito à isen-
ção extra sobre esses ganhos. Essa 
isenção só vale sobre os proventos 

de aposentadoria ou pensão.
A base de cálculo das outras 

faixas salariais do IR também vai 
mudar, dando mais alívio aos contri-
buintes. Por exemplo: um aposenta-
do com mais de 65 anos, que ganha 
o teto do INSS, hoje de R$ 6.433,57, 
também terá redução do imposto. 
Hoje, ele paga R$ 188,75. Caso o 
Congresso aprove a reforma, o reco-
lhimento vai cair para R$ 162,54.

RECADO DA SAAP
A SAAP solicita que os(as) pensionistas 

e aposentados(as) e os respectivos familiares 
sempre mantenham informado o Sindicato em 
caso de doença ou morte de algum associado, 
bem como mantenham os dados atualizados 

em nossa entidade. O Sintius está à 
disposição para ajudar no que for necessário 

nesses momentos de dificuldade e para dar 
o suporte por meio da nossa assistente social 

Eliana. Por esse motivo, os associados e 
familiares podem entrar em contato com o 
nosso diretor José Carlos, independente 
do horário e dia da semana, pelo telefone 
(13) 99741-6206. A Diretoria do Sindicato 

sempre estará empenhada em tentar resolver 
alguma pendência ou dar alguma orientação 

aos nossos companheiros em questões 
relacionadas a internações, planos de saúde

e assistência funerária.

Comissão do Senado aprova isenção 
de IR para aposentados com Alzheimer

Os aposentados com Alzheimer 
poderão ficar isentos do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa Física (IRPF), 
segundo projeto aprovado no início 
de agosto pela Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS). O Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 61/2017, do ex-se-
nador Ronaldo Caiado, foi alterado 

por substitutivo da relatora, senado-
ra Mara Gabrilli (PSDB-SP), e deve 
ser submetido a turno suplementar 
de votação na Comissão. Depois da 
votação do substitutivo em turno 
suplementar pela CAS, a proposta 
seguirá para votação final na Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE).

A Sabesp irá fazer o recadastra-
mento de beneficiários de complemen-
tação de aposentadoria e pensões (G-
-Zero) a partir de setembro.

Inicialmente, essa medida iria 
ocorrer a partir do dia 20 de julho, 
mas ela foi adiada. Essa é uma obri-
gatoriedade para todos os ex-empre-
gados, aposentados e pensionistas. 
Se isso não for feito, o pagamento do 
benefício será suspenso.

Esse procedimento ocorrerá em 
duas etapas. Na primeira, será feito o 

preenchimento e a assinatura do for-
mulário. A empresa Unico enviará por 
SMS e e-mail o link para acesso ao 
Unico Sign, plataforma onde deverá 
ser preenchido os dados cadastrais no 
formulário e a assinatura eletrônica por 
biometria facial pelo celular.

Além disso, o último extrato de pa-
gamento de benefício da aposentadoria 
ou pensão previdenciária deverá ser 
encaminhado para o e-mail recadastra-
gzero@sabesp.com.br. No assunto, de-
verá ser preenchido o nome completo.

Recadastramento de complementados 
da Sabesp será somente em setembro
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Finanças

Veja a prestação de contas do Sintius 
referente ao 1º semestre deste ano
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CPFL Piratininga

Após pressão, empresa cede 
e categoria aprova novo ACT

Os trabalhadores da Cteep apro-
varam, por unanimidade, o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) deste 
ano em votação realizada no dia 29 
de julho. A categoria conquistou a re-
posição de 8,06% (IPCA) nos salários e 
demais benefícios econômicos, com ex-
ceção do vale refeição e do vale alimen-
tação que tiveram reajuste de 9,06%.

Os trabalhadores obtiveram 
também uma antecipação de R$ 5 

mil da PLR 2021 a ser paga no dia 
16 de agosto. E no programa da PLR 
também ocorreram mudanças em 
indicadores e metas, além de se criar 
uma comissão para discutir a partir 
de agosto a composição da PLR de 
2022, sendo que o Sintius está repre-
sentado nesse grupo.

Contudo, merece destaque tam-
bém o vale de Natal que subiu de R$ 
210,00 para R$ 500,00.

Os trabalhadores da CPFL Pi-
ratininga aprovaram, em assembleia 
virtual realizada em 3 de agosto, a 
proposta do novo Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), que terá valida-
de de dois anos.

Após uma dura negociação com 
a companhia, ela decidiu ceder e 
vai conceder um reajuste salarial de 
8,06% a partir de junho, com exce-
ção daqueles que ocupam cargos de 
gerentes e diretores, pois estes terão 
regras próprias para a correção dos 
vencimentos.

Esse percentual também foi 
aplicado para a transferência de lo-
cal de trabalho e para os seguintes 
benefícios: auxílio-refeição, auxílio-
-alimentação, auxílio-creche e Vale 
Natal.

Também ficou definido o reajus-
te de 8,06% da parcela fixa de grati-
ficação de férias, também a partir de 
junho.

Serão pagas em folha suplemen-

tar, no dia 13 de agosto, as diferenças 
dos salários retroativos a 1º de junho 
de 2021. 

As diferenças dos benefícios de 
auxílio-alimentação e auxílio-refei-
ção serão quitadas no dia 20 de agos-
to junto com o benefício do mês.

Outra conquista importante 
foi o reembolso das despesas com 
exame toxicológico para emprega-
dos que necessitam dirigir veículos 
durante o trabalho e que exigem a 
CNH das letras C, D e E. 

O novo ACT estabeleceu ainda 
que serão consideradas as aposen-
tadorias especiais como pedido de 
demissão automática do empregado, 
mas esses casos serão convertidos 
para dispensa sem justa causa em 
benefício ao empregado.

As aposentadorias especiais que 
forem através de tutela antecipada 
ou liminar, o trabalhador não preci-
sará se desligar da empresa, se assim 
achar necessário. O empregado terá 

o direito de continuar exercendo 
suas atividades até a decisão final 
sobre o benefício.

PLR
A CPFL agendou para o dia 24 

de agosto, às 9h, uma reunião para 
iniciar as discussões sobre a Parti-
cipação sobre Lucros e Resultados 

(PLR) referente ao próximo ano.
Durante a discussão do ACT, a 

empresa sugeriu a manutenção do 
benefício nos mesmos moldes que o 
deste ano. 

Por outro lado, os sindicatos pe-
diram esse encontro específico para 
discutir esse tema e ajustar as refe-
rências de pagamento.

Além do reajuste salarial, a categoria teve outros avanços no ACT

O Sindicato continua com as ne-
gociações junto à Start e Sindinstala-
ção (entidade patronal). Até o fecha-
mento desta edição, as negociações 
sobre a Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) ainda não avançaram 
como o Sindicato esperava. 

A empresa ofereceu 5% de re-
ajuste nos salários e benefícios. Ela 
aceitou incluir a cláusula que dá 
direito ao trabalhador que dirige o 

Negociações com a empresa
sobre CCT estão emperradas

veículo da empresa a ter um bônus 
mensal nunca inferior a 5%.

O Sindicato já fez a devolutiva 
da resposta e deixou claro que não 
aceita nenhum reajuste inferior a 
8,06%, que se trata da reposição da 
inflação no período. 

Estamos aguardando retorno 
da empresa e estaremos deliberando 
com os trabalhadores o melhor para 
a categoria.

Start Engenharia
Trabalhadores concordam com
a proposta de Acordo Coletivo

Cteep

Reprodução
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Expediente

Sede e subsede do Sintius têm 
novo horário de atendimento

Evandro foi secretário de Administração e de Finanças da nossa entidade

Andre Luiz Mello da Silva - Ativa/CPFL
André Luiz Sobral Rodrigues - Ativa/Sabesp
Creides de Aquino Mota - Pensionista/Sabesp

Murilo de Miranda Aranhas - Ativa/CPFL
Paulo Eduardo Villani de M. Muniz - Ativa/CPFL

Falecimentos

Novos associados

Alcides Ferreira de Souza - Aposentado/Sabesp
Falecido em 26/07/2021

Aparecido Rodrigues de Almeida - Aposentado/Sabesp
Falecido em 19/07/2021

Davina da Silva Gonçalves - Pensionista/Sabesp
Falecida em 28/03/2021

Evandro da Silva Carvalho - Aposentado/CPFL
Falecido em 4/08/2021

Isaura Gonçalves - Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 22/07/2021

Jorge Alves de Almeida - Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 06/07/2021

Leonardo Santos - Aposentado/Sabesp
Falecido em 1º/07/2021

Maria Helena Martins Faia - Pensionista/Sabesp
Falecida em 06/07/2021

Rubens Simões - Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 10/07/2021

Vivalda Pereira Araújo - Pensionista/Sabesp
Falecida em 08/07/2021

Arquivo

Diretoria lamenta a morte do ex-diretor Evandro Carvalho
A Diretoria do Sintius lamenta, 

com profundo pesar, a morte do com-
panheiro aposentado da CPFL Pirati-
ninga e ex-diretor da entidade Evandro 
da Silva Carvalho, no dia 4 de agosto. 

Ele tinha 65 anos e deixou a es-
posa, dois filhos e dois enteados. O 
sepultamento ocorreu no dia seguinte 

no Cemitério Municipal de São Vicen-
te. Evandro é mais uma vítima da co-
vid-19 em nosso país.

Com um perfil discreto, o compa-
nheiro sempre teve uma atuação im-
portante nas atividades de gestão e das 
finanças da entidade. Além disso, sem-
pre encarou a atividade sindical como 

muita seriedade e comprometimento.
Em outubro de 2001, Evandro pas-

sou a fazer parte do Conselho Fiscal do 
Sintius. Em 2003, foi eleito diretor de 
base da CPFL Piratininga. No mesmo 
mandato, que terminou em novembro 
de 2007, ele assumiu a Secretaria de Ad-
ministração e continuou nessa função 

no mandato seguinte (2007-2011).
Nas duas gestões posteriores (de 

2011 a 2019), Evandro ficou com a 
grande responsabilidade de geren-
ciar a Secretaria de Finanças, princi-
palmente a partir de 2017, quando o 
movimento sindical sofreu um duro 
golpe com a Reforma Trabalhista.

A Diretoria do Sindicato informa 
para a categoria que a sede, em Santos, 
e a subsede de Registro passaram a ter 
novos horários desde o dia 9 de agosto.

O horário de atendimento ao públi-

co passará a ser das 8h30 às 17h30, sem-
pre de segunda a sexta-feira. Até o dia 
6 deste mês, esses locais permaneciam 
abertos durante a semana das 9h às 16h.

Vale destacar que a pandemia de 

covid-19 ainda não acabou. Portanto, 
todos os cuidados para evitar a prolife-
ração da covid-19 continuam da mesma 
forma, como a obrigatoriedade do uso 
de máscaras nas dependências do Sindi-

cato, uso de álcool em gel e a limitação 
do número de pessoas nesses locais. É 
importante que os associados conti-
nuem agendando os serviços na sede 
para evitar aglomeração.
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Colônia de férias

A Diretoria do nosso Sindicato 
firmou convênio com a clínica de 
estética e acupuntura Bel Coelho, 
que fica em Santos, propiciando 
10% de desconto nos serviços para 
associados e dependentes, desde 
que apresentem a carteirinha de 
sindicalizado.

Dentre os serviços oferecidos 

Diretoria fecha parceria com clínica de estética
tem acupuntura estética ou tera-
pêutica com uso de agulhas ou laser, 
além de cuidados estéticos como 
tratamento de acne, hidratação fa-
cial, limpeza de pele, massagem mo-
duladora e outros.

Mais informações sobre o esta-
belecimento e agendamento podem 
ser feitos pelo telefone (13) 3307-

Convênio

Futuro convênio: pousada em Eldorado, que tem muitos atrativos naturais

Comunicação Sintius

5690 ou WhatsApp (13) 99781-5690.

Futura parceria
A Diretoria do Sintius também 

fez uma visita recentemente para 
viabilizar um convênio com a pousa-

da ecológica Recanto das Águas, em 
Eldorado, no Vale do Ribeira.

Além de acomodações aconche-
gantes, é possível aproveitar a tran-
quilidade e o verde da Mata Atlânti-
ca ao redor do estabelecimento.

Festa da Tainha mantém a
tradição e é sucesso de público

A Colônia de Férias Ministro 
João Cleófas recebeu nos dias 17 e 31 
de julho mais uma edição do Festa 

da Tainha. um evento que já se tor-
nou uma tradição. 

Em torno de 220 pessoas partici-

param do evento nestas datas. Todos 
os protocolos de segurança contra a 
covid-19 foram respeitados. 

Programa-se para participar do 
evento do mês que vem! Veja mais 
detalhes abaixo.

Comunicação Sintius

Cerca de 200 pessoas participaram dos dois dias de evento na nossa colônia
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Sabesp

A Diretoria do Sintius e o advo-
gado Luiz Sergio Trindade promo-
veram duas reuniões virtuais, nos 
dias 21 e 22 de julho, com os fun-
cionários da Sabesp que trabalham 
no turno nas estações de tratamento 
de água (ETAs) e de esgoto (ETEs) e 
estão envolvidos na ação judicial de 
2006 relacionada ao pagamento das 
horas extras.

O objetivo desses encontros vir-
tuais foi explicar e resgatar todo o 
histórico das etapas desse processo, 
que é marcado por muitos detalhes.

Durante essas reuniões, os re-
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Associado do Sintius, Reynaldo 
Young é candidato ao 

Conselho de Administração 
Divulgação

Reynaldo Young tem o apoio de diversos sindicatos de trabalhadores

Entre os dias 9 e 18 de agosto, 
das 8h às 17h, serão realizadas as 
eleições para o representante dos 
trabalhadores no Conselho de Ad-
ministração da Sabesp. A Diretoria 
do Sintius está apoiando o nome de 
um associado para esse pleito: o en-
genheiro Reynaldo Young.

Atual presidente da Associação 
dos Engenheiros da Sabesp (AESa-
besp), Reynaldo é um dos compa-
nheiros da Sabesp que está concor-
rendo pela primeira vez a esse cargo.

Além do nosso Sindicato e da 
própria AESabesp, ele também conta 
com o apoio do Sindicato dos Enge-
nheiros e da Associação Sabesp. 

Formado em Engenharia Mecâ-
nica pela Universidade Santa Cecília 
(Unisanta), ele ingressou na empresa 
1981 e passou por vários cargos im-
portantes na estatal.

É preciso lembrar que o Sintius 
e as demais entidades de trabalhado-
res sempre defenderam a necessida-
de de um representante eleito direta-
mente pela categoria fazer parte do 
Conselho de Administração como 
representante dos empregados.

Esse colegiado é formado por, 
no mínimo, sete e, no máximo, 11 
membros, entre eles o companheiro 
a ser indicado diretamente pelo pes-
soal da ativa. O mandato será de dois 
anos e terá início em abril do próxi-
mo ano. 

A Diretoria do Sintius destaca a 
importância de participar dessa elei-
ção e o apoio ao engenheiro Reynal-
do Young, que é associado do Sintius 
há muitos anos e está comprometido 
em defender as bandeiras da catego-
ria no Conselho de Administração 
da Sabesp.

presentantes do Sindicato também 
destacaram todo o empenho para 
contemplar o maior número de be-
neficiados por essa ação, já que, ini-
cialmente, a Sabesp justificou que 
apenas sete companheiros teriam 
direito a ser contemplados por essa 
ação.

Vale destacar que esse processo 
está em fase de cálculo pelo perito e 
que o Sintius aguarda a apresentação 
dos valores para poder se manifes-
tar sobre o assunto. Manteremos os 
companheiros sempre informados 
sobre essa ação.

Reprodução

As reuniões com os trabalhadores ocorreram nos dias 21 e 22 de julho


