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Durante a primeira reunião da nova Diretoria Plena, o presidente Platini frisou a importância de 
engajamento de todos os integrantes nas lutas para avançar nas conquistas para os urbanitários

A nova Diretoria está preparada para os desafios até 2019

A nova Diretoria do Sin-
dicato dos Urbanitários de 
Santos e Região (Sintius) elei-
ta pela categoria assumiu o 
mandato na manhã de 1º de 
dezembro. 

O grupo faz parte da cha-
pa Transparência Urbanitária, 
que venceu o pleito realizado 
nos dias 2 e 3 de setembro com 
689 votos (53,12% do total).

O presidente da instituição 
pelos próximos quatro anos, 
Carlos Alberto de Oliveira Car-
doso, o Platini, conduziu a pri-
meira reunião da Diretoria Ple-
na e destacou a necessidade de 
união dos novos diretores para 
avançar nas conquistas.

“É preciso que represen-
tantes sindicais, diretores de 
base e demais representantes 
da instituição estejam plena-
mente engajados nas lutas em 
defesa dos urbanitários. Essa 
unidade transmite credibili-
dade e transparência para a 
categoria. Não queremos que 
a decisão fique nas mãos de 
poucas pessoas como ante-
riormente”, destacou Platini.

Nas semanas anteriores 
à posse, Platini e outros inte-
grantes da nova Diretoria par-
ticiparam de uma comissão de 
transição para tomar ciência 
das pendências jurídicas, de 
negociações em andamento 
com as empresas e até mesmo 
do patrimônio deixado pela 
antiga gestão.

Devolução de celulares
Ainda nesta primeira reu-

nião de trabalho da nova Dire-
toria, foi tomada a decisão de 
cancelar os números corpo-
rativos de telefonia móvel dos 
diretores da antiga gestão. Essa 
medida foi tomada para prote-
ger o patrimônio e preserva-
ção da instituição.

A gestão passada havia 
deliberado que os aparelhos 
seriam mantidos com os dire-
tores, mas, diante da pressão 
da diretoria eleita, essa atitude 
não foi seguida adiante. 

Três aparelhos ainda não 
foram devolvidos. Assim, esses 
três diretores serão notificados 
extrajudicialmente pelo Sin-
dicato para que entreguem os 
celulares no Sindicato.

Negociações
Novas reuniões com as 

diretorias Executiva e Plena 
serão realizadas em breve para 
a definição de ações imediatas, 
como pendências burocráticas 
com a troca de direção e a in-
dicação de integrantes para fó-
runs, conselhos e instituições 
que contam com a participa-
ção do Sindicato.

Além disso, os novos dire-
tores também tiveram ciência 
de algumas negociações im-
portantes que ainda estão pen-
dentes, como a PLR 2015 da 
CPFL, assim como os ACTs da 
Start Engenharia e da Cedri.

POSSE SOLENE
Após tomarem as 
primeiras ações à 
frente do Sintius, a 
Diretoria deliberou 
sobre a realização 
da posse solene, 
que ocorrerá na 

sede da Sociedade
União Portuguesa 

(Av. Ana Costa, 290, 
em Santos), 

neste dia 14, 
às 19 horas. 

Venha celebrar 
essa  nova 

era de lutas 
da categoria!
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Aqui é trabalho!

PRESIDENTE
Carlos Alberto de 

Oliveira Cardoso, Platini
SECRETÁRIO

DE COMUNICAÇÃO
Marcio Roberto da Costa 

MTB 22.978
JORNALISTA

RESPONSÁVEL
Sandro Thadeu - MTB 49.020

REDES SOCIAIS
Lígia Prestes

Informativo do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas de Santos, Baixada

Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira

Sede: Rua São Paulo, 24 a 26, Vila Mathias
Santos (SP) - CEP 11075-330 - Caixa Postal 564

Telefone e Fax (13) 3226-3200
E-mail: comunicacao@sintius.org.br

Site: www.sintius.org.br
Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 3.500 exemplares

www.facebook.com/urbanitariossantos

http://twitter.com/@Sintius

www.youtube.com/user/UrbanitariosSantos

www.flickr.com/photos/urbanitarios_santos/

www.issuu.com/4236

Diretoria defende patrimônio da 
categoria antes mesmo da posse

Novos sócios - Novembro/2015
Daniel da Silva Santos - Ativa/CPFL

José Rosendo dos Santos Filho - Ativa/Start
Leandro Mauro Damasceno Dias - Ativa/Sabesp

Luiz Henrique Lima Raimundo - Ativa/CPFL
Luiz Guilherme Lima Raimundo - Ativa/CPFL

Maicon Ferreira dos Santos - Ativa/Cteep
Marcelo Jeremias de Siqueira - Ativa/Cteep

Rafael Leandro da Silva - Ativa/CPFL

Por unanimidade, categoria aprova previsão 
orçamentária do Sintius para o próximo ano

Agamenon da Silva
Aposentado/Sabesp

Falecido em 15/09/2015

Shirley Rodrigo
Pensionista/Sabesp

Falecida em 16/11/2015

Falecimentos

A nova Direção do Sin-
tius vem acompanhando as 
últimas ações da gestão an-
terior desde 4 de setembro, 
quando foi anunciada a vitó-
ria da chapa Transparência 
Urbanitária. Durante esse 
período, a Diretoria esteve 
atenta e preocupada com al-
gumas questões, como a de-
liberação de gastos abusivos 
nos meses que antecederam 
a nossa posse.

Por esse motivo, os novos 
diretores resolveram pedir ao 
Ministério Público do Traba-
lho (MPT) a intermediação 
para impedir possíveis abu-
sos de poder. Uma audiência 
sobre o tema foi realizada no 
dia 9 de novembro. 

Durante o encontro, 
foram apontados alguns 

equívocos sobre algumas 
medidas tomadas no apagar 
das luzes da gestão anterior, 
como a permanência dos 
números e até mesmo de 
aparelhos celulares corpo-

rativos e a realização de um 
jantar dançante, que foi um 
evento esvaziado e bancado 
em grande parte com recur-
sos do Sintius.

Além disso, foi citada a 

Sandro Thadeu

preocupação com a compra 
de um veículo para remoção 
de pacientes, uma antiga rei-
vindicação da categoria e da 
Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas 

ignorada por muitos anos. 
O problema é que o modelo 
comprado não seria o mais 
adequado, porque não aten-
de bem a demanda. 

Nessa audiência con-
vocada pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho, os novos 
diretores apontaram a gran-
de  preocupação com o pa-
gamento de um empréstimo 
de R$ 36 mil feito pelo Sin-
dicato dos Eletricitários há 
mais de dez anos.

O problema é que a en-
tidade teve de arcar com um 
valor de cerca de R$ 70 mil, 
sem anuência do tesoureiro 
do Sintius, Evandro da Silva 
Carvalho, e contrariando os 
pareceres dos conselheiros 
fiscais, estatuto e previsão 
orçamentária do ano.

Atual Diretoria Executiva está se inteirando das informações repassadas pela gestão anterior

Em assembleia realizada 
na noite do dia 1º de dezem-
bro, a contadora Maria Cristi-
na Reis apresentou à categoria 
a previsão orçamentária do 
Sintius para 2016.

Após explanar sobre o 
tema, o secretário de Finanças, 
Evandro Carvalho, colocou 
em votação os números apre-
sentados e eles foram aprova-
dos por unanimidade pelos as-
sociados que vieram até a sede. A assembleia foi realizada no fim da tarde de 1º de dezembro

Lígia Prestes

Finanças
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Mensagem do presidente

Quero aproveitar esse 
espaço para, primeiramente, 
agradecer a todos os traba-
lhadores da ativa e aposenta-
dos que nos acolheram e nos 
ouviram durante a campanha 
eleitoral deste ano. Os votos 
de 689 sindicalizados na cha-
pa Transparência Urbanitá-
ria não representam somente 
uma vitória em uma disputa 
democrática, mas a confian-
ça de um grande número de 
pessoas em torno das pro-
postas e ideias apresentadas 
para proporcionar avanços à 
categoria nos próximos anos.

Independente dos vo-
tos recebidos, também quero 
manifestar minha gratidão 
pela atenção e apoio recebi-
do por um grande número de 
aposentados e até mesmo de 
pensionistas antes e depois do 
resultado das urnas.  Muitos 
aposentados vieram de outros 
estados para votar e participa-
ram do pleito mesmo em con-
dições de saúde adversas.

Em razão da seriedade 
das intenções do nosso gru-
po, recebemos ao longo dessa 
caminhada o apoio espontâ-
neo de várias lideranças sin-
dicais e até mesmo de compa-

nheiros de outros segmentos 
da sociedade civil. Agradeço 
a confiança depositada, o que 
eleva ainda mais a nossa res-
ponsabilidade para com os 
urbanitários da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira.

Com o término da elei-
ção, chegou a hora de deixar as 
diferenças de lado e trabalhar-
mos juntos para a conquista de 
novas vitórias. O ano de 2015 
não foi fácil e as projeções para 
2016 apontam que o cenário 
será semelhante ou talvez pior. 
Diante desse quadro, não po-
demos perder o foco e precisa-
mos estar preparados para os 
inúmeros desafios.

Essa mescla de sindica-

Urbanitários, obrigado pela 
confiança. Vamos para a luta!

listas experientes e novas lide-
ranças na atual Diretoria re-
presentará uma nova forma de 
pensar o movimento sindical e 
uma linha de atuação diferen-
te em defesa da categoria, sem 
perder o aguerrido espírito 
de luta dos urbanitários, uma 
marca que está no nosso DNA.

Quero desde já garan-
tir que teremos uma forte 
atuação no trabalho de base 
nos próximos quatro anos. 
Vamos estar perto dos tra-
balhadores para identificar 
mais rapidamente os proble-
mas. Essa proximidade per-
mitirá uma maior agilidade 
para a busca de soluções e 
para fazer o enfrentamento 
sempre que for necessário. 

Em nome da atual Dire-
toria, posso garantir que es-
taremos empenhados para 
buscarmos melhores salários 
aos trabalhadores e condições 
dignas de saúde, segurança e 
trabalho da categoria. Não fal-
tará empenho e dedicação para 
atingirmos os nossos objetivos. 

Aproveito ainda a opor-
tunidade para desejar a você e 
a seus familiares um excelente 
Natal, assim como um Ano-
Novo repleto de realizações.

EXECUTIVA
Presidente

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso (Platini)

Secretário geral
Ubirajui José Pereira (Bira)

Secretária de Administração
Maria de Fátima Aparecida Borges

Secretário de Assuntos do Trabalho em Turno e Similares
Waldinei Vinagre

Secretário de Assuntos Jurídicos
Fausto Simões Júnior

Secretário de Assuntos Previdenciários/
Assistencial, Saúde e Segurança do Trabalhador

 Artur Ricardo S. da Silva

Secretário de Assuntos para Aposentados e Pensionistas
Carlos Sílvio da Silva Fernandes (Sivoca)

Secretaria de Assuntos Socioculturais
David Sérgio da Costa

Secretário de Comunicação
Marcio Roberto da Costa

Secretário de Energia
Roberto Carlos Vasquez

Secretário de Finanças
Evandro da Silva Carvalho

Secretário de Formação e Política Sindical
José Lima Rodrigues

Secretário de Organização
Mauro Luiz da Silva

Secretário de Política Social
José Ricardo Augusto

Secretário Regional do Litoral Sul
Jair Álvaro da Silva

Secretário Regional do Vale do Ribeira
Antonio Neto Mendes

Secretário de Saneamento e Meio Ambiente
Mauro de Freitas Mazzitelli

Mudanças

Conheça a 
composição 
da Diretoria

Aldo Rodrigues Saraiva
Beatriz Salvador Dias
Belilia Rosa de Souza

Edison Fernandes Freitas
Ednilson Nunes dos Santos

Enésio Felix dos Santos
Haroldo de Carvalho Vasco
Heleno José da Silva Filho

Idylio Matheus Martins Santos
Jairo Garcez dos Santos

José Raimundo de Souza (Branco)

Luciano Teixeira da Costa
Marcos Luiz dos Santos

Maria Aparecida da Silva Kiste
Maurício Patrício Atanes

Pierino Muglia Júnior
Reinaldo Dias Peres Júnior
Roberto Martins de Souza

Rogério Nicolosi
Rogério dos Santos Marques

Ronaldo Rosa de Siqueira
Samuel Caetano dos Santos

DIRETORES DE BASE

Confira os membros do Conselho Fiscal
Nas eleições do Sintius, a 

categoria também escolheu os 
integrantes do novo Conselho 
Fiscal. O grupo formado por 
integrantes da Chapa Trans-
parência Urbanitária foi o 
vencedor com 719 votos.

O Conselho Fiscal tem a 
responsabilidade de dar o pa-
recer sobre o orçamento do 
Sindicato, opinar sobre des-
pesas extraordinárias, balan-
cetes, balanços patrimonial e 
do exercício financeiro.

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

Adriana Costa Rodrigues
Carlos Gomes Pinto
Claudinei dos Santos

Gustavo Silva Viveiros
Givaldo José da Silva



Página 4 Dezembro de 2015 Jornal Urbanitário

Projeto sobre terceirização é 
prejudicial aos trabalhadores

Arquivo/Myriam Veiga

PERÍODO SÓCIOS VALORES - ASSOCIADOS VALORES - CONVIDADOS
5 Dias Adultos           R$ 550,00   R$ 650,00
5 Dias De 6 a 11 anos       R$ 275,00   R$ 325,00

Normas para reservas:
- Cada associado poderá reservar apenas um quarto
- No ato da reserva, o associado que necessitar de mais de um quarto deverá 
deixar o nome na lista de espera
- No caso de eventual cancelamento de reserva, terá prioridade a ordem de 
inscrição conforme lista de espera
- Não haverá sorteio de vagas

VALORES PARA jANEIRO DE 2016:

Venha se divertir com a família na
Colônia de Férias de Caraguatatuba

Está em tramitação na Câ-
mara dos Deputados o fami-
gerado PL 4302/1998, enviado 
pelo ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que tra-
ta das relações de trabalho na 
empresa de trabalho temporá-
rio e na empresa de prestação 
de serviços a terceiros.

Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) foi desig-
nado como relator o deputado 
Laercio Oliveira (SD-SE), que 
vai emitir parecer sobre as alte-
rações propostas pelo Senado 
Federal ao texto aprovado pela 
Câmara dos Deputados.

O substitutivo já foi apro-
vado na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Públi-
co com parecer do relator, de-

Mobilização sindical

Em agosto de 2012, Platini foi um dos sindicalistas convidados para uma audiência
pública na Assembleia Legislativa para discutir a precarização no trabalho no Estado

putado Sandro Mabel (na épo-
ca PR-GO), com voto favorável 
à proposta do Senado. 

Próximos passos
Depois da análise do pa-

recer na CCJ, o PL 4302/1998 
segue para votação no plená-
rio da Câmara dos Deputados. 
Aprovado em plenário, segue 
para sanção presidencial.

O problema é que o 
texto atual não interessa ao 
movimento sindical e, por 
outro lado, a escolha do re-
lator alinhado aos interesses 
do setor empresarial deve 
movimentar o tema caso o 
Senado não aprecie o PLC 
30/2015 sob relatória do se-
nador Paulo Paim (PT-RS).

VEjA AS DATAS DE PAgAmENTO DA 2ª PARCELA DO
13º SALáRIO PARA APOSENTADOS(AS) E PENSIONISTAS:

Sabesp - 18/12
Fundação CESP - 14/12

Sabesprev - 07/12 (5º dia útil)
Secretaria de Fazenda - Até 21/12

(a data certa não foi informada)

Aniversariantes do mês
Festa dos aposentados e

pensionistas será em 11/12
A Diretoria do Sintius 

promove a festa dos aniversa-
riantes de novembro e de de-
zembro em uma única data: 
dia 11 de dezembro. 

Essa medida foi tomada 
em razão do fechamento tem-
porário do Sindicato durante o 
período de Natal e Ano-Novo. 

Vale lembrar que não 

houve a festa no mês de no-
vembro em razão do trabalho 
de transição entre a antiga ges-
tão e atual Diretoria.

Não esqueça de trazer 
toda a família para participar 
desse importante momento de 
confraternização e para rever 
amigos. A festa será realizada 
no salão de festa do Sindicato.

EXPEDIENTE DE fINAL DE ANO
Dia 14 (data da posse solene da nova Diretoria)

O Sintius estará aberto até o meio-dia

Natal
Não haverá expediente dos dias 23 a 27/12,

retornando o atendimento no dia 28/12

Ano-Novo
Não haverá expediente dos dias 30/12 a 03/01/16,

retornando o atendimento no dia 04/01/16


