
Diretoria inicia as reuniões
setoriais no dia 28 deste mês
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Dia
28/01
29/01
30/01
03/02
03/02
04/02
05/02
10/02
11/02
11/02
11/02
12/02

De 23/02
 a 25/02

02/03
03/03

Local
São Vicente

EPC
ETA

Peruíbe
Mongaguá
Itanhaém

Praia Grande
Saboó
Guarujá

Vicente de Carvalho
Bertioga
Cubatão

P. de Toledo/ Itariri
Miracatu
Juquiá

Iguape/ I.Comprida
Pariquera-Açu
Jacupiranga

Iporanga
Eldorado
Cananeia

Cajati
Sete Barras

Registro
Divisão Santos

Escritório Central

Horário
7h30
7h30
7h30
7h30

13h00
7h30
7h30
7h30
7h30

9 horas
13 horas

7h30

a definir

7h30
7h30

Dia

29 e 30/01

12/02

13/02

De 23 a 25/02

04/03
05/03
06/03
06/03
10/03
10/03
11/03
12/03
12/03
13/03

17/03

19/03

23/03

23/03

24/03

Local

Santos

Cubatão

Santos

Registro

EA Santos
Praça dos Andradas

EA Praia Grande
Agência Praia Grande

EA São Vicente
Agência São Vicente

PMO Cubatão
EA Cubatão

Agência Cubatão
EA/Agência V. de Carvalho

Praia Grande

São Vicente

SE Baixada

Operacionais/Administrativo

SE Baixada

Horário

13 horas

9 horas

9 horas

a definir

7h30
7h30
7h30

9 horas
7h30

9 horas
7h30
7h30

9 horas
7h30

7 horas

8 horas

6h30

8 horas

15 horas

Calendário previsto de reuniões setoriais na Sabesp

CPFL Piratininga

Cembra-Gerconsult

Cetesb

Cteep

Start Engenharia

A Diretoria do Sindicato
dos Urbanitários (Sintius) re-
aliza a partir do dia 28 deste
mês as reuniões setoriais nos

locais de trabalho da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira.

Nesses momentos de
interação com a categoria, os

trabalhadores têm a oportuni-
dade de apresentar sugestões
para o Sindicato preparar as
pautas de reivindicações a

serem entregues e negociadas
com as empresas, durante a
campanha salarial.

O calendário das reuni-

ões setoriais abaixo também
já está à disposição da cate-
goria no nosso portal na
internet: www.sintius.org.br



Página 2 Janeiro de 2015 Jornal Urbanitário

Mensagem do presidente

PRESIDENTE
Marquito Duarte
SECRETÁRIO

DE COMUNICAÇÃO
Jorge Arrivabene
JORNALISTAS

RESPONSÁVEIS
Sandro Thadeu - MTB 49.020
Myriam Veiga - MTB 25.819

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 Matias
Santos (SP) - CEP 11075-330 - Caixa Postal 564

Fone 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

Demissões em massa e
a crise como justificativa

Em janeiro de 1995, a edi-
ção do Jornal Urbanitário
trazia como destaque o cha-
mamento para uma grande
mobilização em Santos con-
tra itens prejudiciais aos tra-
balhadores na Reforma da

Memória sindical

Previdência apresentada pelo
Governo. A medida, que teve
o aval do Congresso Nacio-
nal, elevou o limite de idade
para a aposentadoria e eli-
minou a aposentadoria espe-
cial de várias categorias.

O teto das aposentadori-
as do INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) passou
de R$ 4.390,24, no ano pas-
sado, para R$ 4.662,43 em
2015.

O valor é inferior ao in-
formado em agosto de 2014
pela ex-ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão,
Miriam Belchior, que seria de
R$ 4.673,41. O salário míni-
mo brasileiro e o piso dos be-
nefícios passam de R$ 724,00
para R$ 788,00.

As mudanças ocorrem
porque a previsão do gover-
no para o INPC (Índice Naci-
onal de Preços ao Consumi-
dor) de 2014 passou de 6,2%
para 6,45%, no dia 20 de no-
vembro.

Previsão
Os 4,2 milhões de apo-

sentados e pensionistas do
INSS que ganham acima do
salário mínimo terão reajuste
de 6,5% este ano pelo Índice
de Preço ao Consumidor Am-
plo (IPCA), menor do que o
grupo de 21 milhões que re-
cebe o piso previdenciário.

Pelas estimativas da Con-
federação Brasileira de Apo-
sentados e Pensionistas e Ido-
sos (Cobap), mais de 600 mil
segurados serão rebaixados
neste ano, e passarão a rece-
ber o mínimo.

Até 2025, a entidade es-
tima que todos os bene-
ficiários da Previdência Soci-
al serão nivelados pelo salá-
rio mínimo.

Previdência

Presidente receberá sindicatos no dia 22
O diretor-presidente da

CPFL, Luís Henrique Ferreira
Pinto, receberá os presidentes
dos sindicatos de trabalhadores
ligados à empresa no próximo
dia 22, em Campinas.

Na ocasião, ele apresen-
tará um cenário do setor elétri-
co para 2015. Essa reunião se-
ria realizada no dia 16 de dezem-
bro e foi anunciada na edição
de dezembro do Jornal Urba-
nitário, mas terminou adiada a
pedido da companhia.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, irá cobrar, pro-
vidências relacionadas ao

BSPS (Benefício Suplementar
Proporcional Saldado).

Desde 2003, o Sindicato
vem cobrando a revisão do BSPS
e o ajuste do tempo de serviço
de 34 trabalhadores, mas até o
momento não obtivemos respos-
tas adequadas. Afinal, são mais
de dez anos sem uma solução.

PLR 2015
O secretário de Finanças,

Evandro Carvalho, representou
o Sintius em uma reunião, reali-
zada no último dia 10, com o
gerente de Relações Trabalhis-
tas e Sindicais da CPFL, Tony

Doverson, para tratar da PLR
2015 (Participação sobre Lucros
e Resultados).

Durante o encontro, Tony
apresentou quatro metas para a
PLR. São elas: DEC,  FEC, in-
terrupções e prazos de serviços
comerciais (ligações novas e
religações). Na próxima reunião,
agendada para o dia 27 deste mês,
assuntos financeiros e mais duas
novas metas serão apresentados.

Os sindicatos vão avaliar as
metas propostas pela CPFL. Na
reunião seguinte, será a vez das
entidades apresentarem uma
contraproposta.

CPFL Piratininga

O ano de 2015 teve início
com um fato muito impactante
do ponto de vista sindical: a de-
missão de centenas de funcio-
nários da Volkswagen, em São
Bernardo do Campo.

O mais grave dessa situa-
ção é que a empresa rompeu um
acordo firmado com o Sindica-
to dos Metalúrgicos, em 2012,
que previa estabilidade do qua-
dro até 2016. Esse é um sinal
que a crise será utilizada como
desculpa para demitir e impedir
avanços nos salários e benefíci-
os dos brasileiros este ano.

Diante dessa situação, o
ministro do Trabalho e Empre-
go, Manoel Dias (PDT), tomou
uma decisão importante ao aju-
dar nas negociações dos traba-
lhadores da Volkswagen com a
direção da empresa.

Isso vai ao encontro do
compromisso da presidente
Dilma Rousseff (PT) de ampli-

ar o diálogo entre as centrais sin-
dicais e a equipe econômica,
com a finalidade de assegurar a
geração de emprego e renda e a
manutenção da política de va-
lorização do salário mínimo.

Além disso, estamos muito
atentos aos desdobramentos da
crise de abastecimento de água
na Grande São Paulo e em par-
te do interior. O cenário é de
preocupação. O nível do Siste-
ma Cantareira ficou sem subir

por oito meses consecutivos.
Uma das primeiras ações do

governador Geraldo Alckmin
neste novo mandato foi a nomea-
ção de Benedito Braga para a Se-
cretaria de Saneamento e Recur-
sos Hídricos e de Jerson Kelman,
para a presidência da Sabesp. A
partir de agora, esperamos que
o Estado tenha uma maior trans-
parência para lidar com a ques-
tão, como defendia Kelman an-
tes de assumir o cargo.

Ambos tem um perfil téc-
nico. Acreditamos que eles pos-
sam ter uma interlocução maior
com os sindicatos e ouçam mais
os trabalhadores para tomar de-
cisões estratégicas.

Afinal, a nossa categoria
não pode ser prejudicada por
equívocos cometidos pela ges-
tão anterior da Sabesp. Por isso,
é fundamental a nossa unidade
para que possamos mostrar for-
ça e conquistar avanços.

Teto das aposentadorias
do INSS vai para R$ 4.662



Um ano repleto de vitórias e
conquistas para a categoria
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Após reivindicação do Sintius, a CPFL amplia o número de funcionários nas agências e de eletricistas

Os trabalhadores da Sabesp se mantiveram mobilizados durante o ano e confiaram no trabalho realizado pela Diretoria do Sindicato

Fim do salário regional da Sabesp é fruto da grande mobilização
no Vale do Ribeira e da consciência do restante da categoria

O ano de 2014 passou em
um piscar de olhos. Não dize-
mos isso em razão da Copa do
Mundo e das eleições, que real-
mente agitaram o País, mas de-
vido às inúmeras mobilizações
e lutas que a Diretoria do Sindi-
cato dos Urbanitários participou
ao longo dos últimos meses.

Desafios não faltaram des-
de o início de janeiro. Empe-
nho para superá-los, muito me-
nos. Se a missão é difícil, ela se
tornou menos complicada por
causa de um importante fator:
a mobilização da categoria.

O empenho e a coragem
dos trabalhadores foram funda-
mentais na hora das negociações
com as empresas. Essa demons-
tração de unidade contribuiu
demais na conquista de avan-
ços nos ACTs (Acordos Coleti-
vos de Trabalho).

Em muitos momentos de
dificuldade, a Diretoria precisou
refletir, avaliar cada passo e ter
tranquilidade para definir quais
os melhores caminhos a serem
seguidos em prol da categoria.

Demos continuidade à co-

brança de providências das nos-
sas autoridades para denunciar
a falta de investimentos e as
irresponsabilidades da Sabesp, o
que refletiu na já anunciada cri-
se de abastecimento de água na
Grande São Paulo e no interior.

Ao longo de 2014, também
participamos ativamente de
fóruns de discussão e debates
promovidos por autoridades e

sociedade civil, com o objetivo
de reivindicar avanços em áre-
as essenciais e melhorias nos ser-
viços públicos.

Para fortalecer a nossa atu-
ação e melhorar a nossa repre-

sentação junto à base, incenti-
vamos a formação dos direto-
res e dos novos representantes
sindicais eleitos em 2014 por
meio de cursos e formações pro-
movidos ao longo deste ano.

Além disso, fizemos im-
portantes investimentos na
nossa sede para oferecer uma
melhor estrutura aos nossos
associados, bem como quali-
ficar a representação da base.



Sindicato está em sintonia com os
anseios do cidadão e trabalhador

Fotos Myriam Veiga/ Arquivo

Página 2 Retrospectiva 2014 Jornal Urbanitário

Interação com a sociedade

Mobilização permanente
Formação contínua e novas táticas de lutas

Diretoria sai as ruas para defender a ampliação de políticas sociais e melhorias de serviços públicos

Em abril, o Sintius recebeu o 1º Seminário Estratégico da
Fenatema a fim de fortalecer a unidade durante as negociações

Parceria com o Senai-Santos permite que a categoria e demais interessados façam cursos gratuitosSindicato debateu com a sociedade a crise da água no Estado

Em janeiro, a categoria elegeu novos representantes sindicais

Nada cai de mão beijada
para os urbanitários. Se as
conquistas acontecem, isso se
deve à mobilização dos traba-
lhadores. Isso nos dá a força
necessária para traçar estraté-
gias eficientes nas negocia-
ções com as empresas.

Ao longo do ano, o Sin-
tius procurou dialogar com
outras entidades para definir
uma tática conjunta a fim de
alcançar bons resultados nos
acordos coletivos.

Ao longo deste ano, o
Sindicato promoveu vários

cursos e formações para os
nossos diretores e deu uma
atenção especial aos novos
representantes sindicais, que

assumiram essa responsabili-
dade no início de 2014, após
terem sido escolhidos pelos
companheiros de trabalho.

Desde 2001, quando o
grupo liderado pelo presiden-
te Marquito Duarte foi esco-
lhido pela categoria para co-
mandar o Sintius, a Diretoria
tem procurado dialogar com
a sociedade e lutar ao lado
dos cidadãos, sem deixar a
defesa da categoria de lado.

Em 2014, os represen-
tantes do Sindicato participa-
ram de inúmeros eventos, dis-
cussões e debates relaciona-
dos aos direitos dos trabalha-
dores.

Por exemplo, temos uma
participação intensa no Con-
selho de Saúde de Santos e
fomos a primeira entidade a
sediar uma discussão regional
sobre a criação do SUT (Sis-
tema Único do Trabalho).

A crise de abastecimen-
to de água na Grande São
Paulo e interior, fruto da fal-
ta de planejamento e investi-
mentos denunciado pelo Sin-
tius há alguns anos, veio à
tona em 2014.

Além disso, o Sintius ocu-
pou importante espaço na im-
prensa regional para falar so-
bre o tema e sobre as campa-
nhas salariais deste ano.

A parceria da Secretaria de
Formação e Política Sindical do
nosso sindicato com o Senai, a
maior escola técnica do Brasil,
continuou. Ao longo do ano, fo-
ram oferecidos gratuitamente
vários cursos aos associados e
demais interessados, como Ele-
tricista Instalador, Informática
Básica e Auxiliar Administrativo.
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Acordos coletivos

Mobilização da categoria faz a
diferença durante as negociações

Fotos Myriam Veiga/ Arquivo

Sintius se empenhou para defender  interesses do pessoal da Cteep

O nível de emprego dos trabalhadores da Cetesb ficou em 96%
Presidente Marquito Duarte apresenta reivindicações ao

ministro do Trabalho, Manoel Dias, durante visita a Santos

Sindicato teve uma longa negociação com a direção da Start

Trabalhadores da CPFL participaram ativamente das assembleias

Funcionários da Sabesp se mobilizaram para exigir mais segurança nas unidades de trabalho

A categoria teve um papel
importante ao longo do ano por
se manter mobilizada. Isso nos
deu mais força durante as nego-
ciações dos novos Acordos Co-
letivos, bem como em reuniões
para tratar de outras justas rei-
vindicações dos trabalhadores.

Um ponto positivo a ser des-
tacado em 2014 é que o pessoal
da nossa base conquistou reajus-
tes salariais com aumento real e
obteve avanços nos benefícios.

Na Sabesp, uma importan-
te vitória alcançada foi a extinção
do salário regional, uma antiga
reivindicação dos trabalhadores
do Vale do Ribeira. Esse ano,
houve uma intensa mobilização
do pessoal dessa região.

Mesmo após o fechamen-
to do ACT, a categoria seguiu
unida para protestar contra a
insegurança nas unidades de tra-
balho e para exigir avanços em
outras questões, como estudos
para melhorar o auxílio-creche,
PLR 2015, pagamento do adi-
cional de insalubridade/pericu-
losidade no cálculo de horas
extras e fim da obrigatoriedade
de o trabalhador da estatal pe-
dir demissão para assumir outra
função na empresa, após ter sido
aprovado em concurso público.

Na CPFL, o Sintius esteve
reunido com o presidente da
empresa para exigir melhorias
nas condições de segurança e a
contratação de mais trabalhado-
res. A pressão deu resultado.
Além disso, a categoria teve um
reajuste salarial de 7%.

Após a ameaça de uma gre-
ve na Cetesb, a empresa deci-
diu ceder. Os trabalhadores con-
quistaram a garantia de empre-
go de 96%, um reajuste salarial
de 6,28% e outros avanços nos
demais benefícios.

Na Cteep, o reajuste salari-
al também foi de 7%, enquanto
a PLR 2014 teve uma percela
variável de 3,5% sobre a remu-
neração base de dezembro. Já a
parcela fixa ficou em R$ 4,3 mil.

A partir do final do ano

passado,  o consórcio Cembra-
Gerconsult passou a ser o res-
ponsável pelo serviço de sane-
amento do Porto de Santos.
Nas negociações do ACT, ficou
definido um reajuste de 17,2%
no vale-alimentação e a gratifi-
cação por tempo de trabalho de
5% sobre os salários, a partir do
25º mês da sua admissão. Os
funcionários terão plano de saú-
de desde a admissão.

Os funcionários da Cedri
tiveram correção salarial de
8%. Os trabalhadores da Start
ganharam um reajuste de
5,36% e passaram a ter direi-
to a um plano de saúde.
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Aposentados e pensionistas
ganham atenção especial

Valorização

Fotos Myriam Veiga/ Arquivo

Prêmio Fidelidade Sindical Narciso de Andrade valoriza quem ajudou a construir a nossa história

O Coral Avós dos Urbanitáirios levou alegria e encantou o público durante as apresentaçõesSindicato sempre esteve na luta dos aposentados e pensionistas

No fim do ano, o Sintius trocou três veículos e comprou mais um

Maior investimento na estrutura sindical
Ao longo de 2014, a Di-

retoria realizou investimen-
tos para melhorar a estrutu-
ra do Sindicato. Por exem-
plo, houve a troca de veícu-
los e de aparelhos de ar con-
dicionado da sede.

Na nossa sede, foi finali-
zada a reforma do salão de fes-
tas, a cobertura da garagem e
feita a instalação de novos
portões na frente do Sindica-
to. Além disso, a administra-

Após a criação da SAAP
(Secretaria de Assuntos para
Aposentados e Pensionistas)
do Sintius, a Diretoria passou
a fortalecer a luta pelos apo-
sentados e pensionistas da
nossa categoria.

Desde meados do ano
passado, o Sindicato vem pro-
movendo uma festa mensal
para celebrar os aniversarian-
tes do mês daqueles que aju-
daram a construir a história
da nossa entidade.

Essas celebrações ocor-
rem sempre na última sexta-fei-
ra de cada mês. O evento se
tornou um importante momen-
to para celebrar a vida ao lado
dos familiares e rever amigos e
ex-colegas de trabalho.

Em 2014, participamos
ativamente das lutas e deba-
tes regionais para a melhoria
das aposentadorias e pensões,
bem como das discussões rela-
cionados ao tema nas funda-
ções relacionadas à categoria.

ção fez o remanejamento de al-
gumas salas, com o objetivo de

criar uma sala de informática a
ser utilizada em cursos.

O Sintius montou uma sala de informática em uma sala na sede
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Sabesp
Janeiro de 2015

Trabalhadores deliberam sobre
auxílio- creche e ações judiciais

Myriam Veiga/Arquivo

A assembleia com a categoria ocorreu no mini-auditório da nossa sede, no dia 10 de dezembro

Estado tem dois secretários ligados à UGT

Douglas Sippião Figueiredo
Aposentado/Sabesp
Falecido em 29/11

Josefina de Andrade dos Santos
Pensionista/Sabesp
Falecida em 24/11

José Alves Ferreira
Aposentado/Sabesp
Falecido em 08/12

Daniel Dittrich
Aposentado/Sabesp
Falecido em 12/12

Waldemar Miguel
Aposentado/Sabesp
Falecido em 16/12

Falecidos - Nov. e Dez./2014

Usuários receberão Demonstrativo
de Utilização dos Planos de Saúde

Conferir regularmente as
informações constantes no
Demonstrativo de Utilização
dos Planos de Saúde é uma
responsabilidade de todos.
Assim, o beneficiário da
Sabesprev poderá identificar
se os serviços descritos foram
efetivamente realizados.

Por isso, a partir de agora,
os beneficiários passarão a
receber seus Demonstrativos de
Utilização mensalmente no e-

mail cadastrado junto à
Sabesprev.

No corpo da mensagem
haverá um link onde o bene-
ficiário poderá visualizar as
informações, imprimir e até fazer
o arquivamento digital, se assim
desejar. Isso também favorece o
acompanhamento da saúde, uma
vez que o beneficiário consegue
identificar quando fez um de-
terminado exame ou consulta
pela última vez.

Além do e-mail, as infor-
mações do Demonstrativo
continuarão disponíveis na
área restrita do site
www.sabesprev.com.br, pelo
menu Saúde > Auto Aten-
dimento > Demonstrativo de
Utilização.

Os beneficiários que não
tiverem e-mail cadastrado
junto a Sabesprev continua-
rão recebendo os demonstra-
tivos pelo correio.

 Os trabalhadores da Sa-
besp da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira autorizaram,
por unanimidade de votos, o
Sintius a ingressar com ações
trabalhistas, na qualidade de
substituto processual, contra
a empresa.

No dia 10 de dezembro,
os sabespianos deliberaram
também sobre propostas para
o auxílio-creche e para o Cen-
tro de Convivência Infantil
(CCI), durante reunião reali-
zada na nossa sede.

Durante a assembleia, o
presidente do Sintius, Mar-
quito Duarte, informou aos
trabalhadores que a Sabesp

aceitou a proposta encami-
nhada pelo nosso sindicato
para distribuir ao auxílio-cre-
che os gastos da empresa com
o Centro de Convivência In-
fantil (CCI).

O repasse deverá ser fei-
to de forma proporcional ao
número de crianças em cada
categoria do auxílio-creche.
Após aprovação da proposta
pelos sindicatos, a companhia
de saneamento deverá enca-
minhar aos órgãos competen-
tes para a implantação.

Ações judiciais
Na mesma assembleia, os

trabalhadores da região tam-

Empresa instala refletores
na ETE Vicente de Carvalho

Após a série de manifes-
tações do Sintius e dos traba-
lhadores da Sabesp sobre a fal-
ta de segurança nas Estações
de Tratamento de Água (E-
TAs) e de Esgoto (ETEs) na
Baixada Santista, o gerente de
Divisão de Tratamento de
Água e Esgoto da empresa, Re-
nato Cruz Silva, encaminhou
à direção do Sintius um e-mail
para informar sobre a instala-

ção de quatro refletores no
acesso da ETE Vicente de Car-
valho, em Guarujá.

No e-mail, Cruz escreve
ainda que postes serão insta-
lados em todo o acesso à me-
dida que o material chegar ao
local para a execução do tra-
balho. “O serviço será feito
com mão de obra própria, com
previsão para término em 180
dias”, informa o gerente.

bém autorizaram o sindicato
a promover ações na qualida-
de de substituto processual
contra a empresa, com o ob-
jetivo de pleitear a exclusão do

atendimento ao público aos
funcionários que ocupam car-
go de técnico de gestão e o
desmembramento da nomen-
clatura aos trabalhadores que

ocupam o cargo de motoris-
ta/operadores de equipamen-
tos, definindo assim a efetiva
atividade de cada cargo na
companhia de saneamento.

Sabesprev

O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) escolheu dois
representantes da central sindi-
cal UGT (União Geral dos Tra-
balhadores) para fazer parte de
seu secretariado a partir deste
ano. O Sintius é um dos sindica-
tos filiados à central.

Um deles é o vice-presiden-
te da UGT, o deputado federal
Roberto de Lucena (PV), que
comandará a pasta de Turismo.
Em 2014, foi considerado o
deputado federal paulista mais

atuante do Congresso. O outro
nome escolhido também é vice-
presidente nacional da UGT e

ex-deputado federal, João Dado
(SD), que assume a pasta de Em-
prego e Relações do Trabalho.

Roberto de Lucena (PV) João Dado (SD)

Fotos: Divulgação
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Qualificação profissional

Sindicato e Senai formam a 1ª
turma do curso de Informática

Fotos: Myriam Veiga

16 alunos se formaram no curso de Informática Básica. A maior parte dos formados são aposentados

O Sintius e o Senai-San-
tos formaram, no último dia
10, a primeira turma do cur-
so de Informática Básica.
Dezesseis alunos receberam a
certificação, o que reforça o
sucesso da parceria entre as
instituições.

A formatura representou
mais um momento de grata
satisfação para a diretoria do
Sintius, representada pelo pre-
sidente, Marquito Duarte, e
pelo secretário de Formação
e Política Sindical, Tanivaldo
Monteiro Dantas.

O curso teve início no
mês de outubro, com aulas
ministradas pela professora
Andrezza Ceolin, sempre
muito elogiada pelos alunos.

“Ministrar aulas no Sindi-
cato é sempre muito bom. En-
sinar Informática Básica para
esta turma foi certamente uma
experiência gratificante, especi-

almente por termos neste curso
um público mais velho e de apo-
sentados que sentiram a neces-
sidade de se inserir na era digi-
tal”, diz Andrezza.

Balanço
O secretário de Forma-

ção e Política Sindical do
Sintius comenta a importân-
cia dos cursos e da parceria

com o Senai-Santos.
“Formar e qualificar alu-

nos para deixá-los preparados
para o mercado de trabalho
tem sido uma das prioridades

da nossa secretaria”, destaca.
Desde o início dessa par-

ceria estabelecida no final de
2012, aproximadamente 100
alunos receberam a certi-
ficação nos cinco cursos ofe-
recidos pela entidade.

Ao longo desses dois
anos, sete turmas foram for-
madas nos cursos de Eletri-
cista Instalador Residencial,
Pintor de Obras, Assistente
Administrativo, Revestimen-
to Cerâmico e, agora, Infor-
mática Básica.

“A Secretaria de Forma-
ção e Política Sindical do Sin-
dicato dos Urbanitários esta-
rá refazendo a programação
de cursos para este ano na cer-
teza de agregar novos conhe-
cimentos aos trabalhadores
que atuam na nossa região e
dar continuidade ao trabalho
forte de um sindicato cida-
dão”, explica Tanivaldo.

NONONONONOVVVVVOS OS OS OS OS VVVVVALALALALALORES DORES DORES DORES DORES DASASASASAS
MENSALIDMENSALIDMENSALIDMENSALIDMENSALIDADES DO SINDICAADES DO SINDICAADES DO SINDICAADES DO SINDICAADES DO SINDICATTTTTOOOOO
Ativos: 2% do salário base. O valor mínimo será
de R$ 37,00, enquanto o máximo, de R$ 67,00.

Aposentados: R$ 34,50
Pensionistas: R$ 17,25

A última festa de 2014 foi feita pelo Sintius em 17 de dezembro

Aposentados e pensionistas
Festa dos aniversariantes do mês de

 janeiro será realizada no próximo dia 30
A diretoria do Sintius co-

memorará o aniversário dos apo-
sentados e pensionistas de janei-
ro no dia 30, a última sexta-fei-
ra do mês. Para celebrar essa da-
ta tão importante, será feito um
grande café da manhã, a partir
das 9h30, no salão de festas do
Sintius. Todos os aniversarian-
tes aposentados e pensionistas
de janeiro estão convidados a
participar dessa festa, assim
como os respectivos familiares.

A D'Elles Coiffure Cos-
méticos passa a oferecer aos
associados conveniados do
Sintius, funcionários e respecti-
vos dependentes desconto de
10%, mediante apresentação da
declaração/autorização ou car-
teira de associado do Sintius.

Cada sessão terá duração
de 30 a 60 minutos e a quanti-
dade das sessões será esta-

Parceria
Sintius e D’Elles Coiffure

Cosméticos firmam convênio
belecida a partir da avaliação da
profissional, conforme a neces-
sidade e o objetivo do cliente.

A avaliação é gratuita de-
vendo ser agendada com ante-
cedência pelos telefones (13)
3223-1031; 99620-5084 (Már-
cia) ou 99744-3216 (Marilin).

Em janeiro, ótimas promo-
ções e sorteios serão realizadas
para os associados do Sintius.

TTTTTodos os conodos os conodos os conodos os conodos os convênios evênios evênios evênios evênios e
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