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Nas últimas semanas, a Diretoria tem percorrido as bases para dialogar com os trabalhadores

Encontro ocorreu no último dia 21, na sede do governo paulista

A Diretoria do Sindica-
to dos Urbanitários (Sintius) 
inicia a partir do dia 15 des-
te mês as reuniões setoriais 
preparatórias para a campa-
nha salarial 2016. Ao fazer 
uma analogia com o futebol, 
esses encontros são seme-
lhantes à pré-temporada re-
alizada pelos atletas antes de 
iniciarem as competições.

Esse é um momento im-
portante para a categoria se 
manifestar e apresentar suges-
tões para que a Diretoria pos-

sa elaborar a pauta de reivin-
dicações que serão entregues 
às direções das empresas.

Inicialmente, as reuni-
ões setoriais serão realizadas 
nas unidades da Sabesp, Ce-
tesb e Cembra-Gerconsult. 
Eventuais mudanças das da-
tas serão comunicadas pre-
viamente.

As setoriais nas energé-
ticas terão início em março. 
O calendário será divulgado 
na próxima edição do Jornal 
Urbanitário.

Agradecimento
Nas últimas semanas, 

o presidente Carlos Alber-
to de Oliveira Cardoso, o 
Platini, e outros diretores 
da instituição estiveram em 
vários locais de trabalho da 
Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira para agradecer a 
votação recebida durante a 
eleição realizada em setem-
bro do ano passado, bem 
como identificar e coletar 
sugestões para a melhoria 
das atividades sindicais.

M.R. da Costa

Cedri
Sindicato assegura reajuste de, 
no mínimo, 11,44% à categoria

Durante a segunda reu-
nião de negociação com a 
Cedri, no último dia 28, a Di-
retoria assegurou um reajuste 
salarial de 11,44% (percentual 
da inflação acumulada nos últi-
mos 12 meses, segundo o Diee-
se) e a implantação da CIPA na 
cooperativa e do Diálogo Diá-

rio de Segurança (DDS).
O Sindicato pleiteia ain-

da um aumento real de 1% 
aos trabalhadores e o ofereci-
mento de um plano de saúde. 
A Diretoria intensifica uma 
aproximação com o pessoal 
da Cedri. Foram quatro reu-
niões desde dezembro.

Vice-governador recebe Diretoria do Sintius
DivulgaçãoO vice-governador Már-

cio França (PSB) recebeu a Di-
retoria do Sintius, no Palácio 
dos Bandeirantes, no último 
dia 21, para ouvir as demandas 
dos trabalhadores da catego-
ria. Os diretores manifestaram 
salientaram a importância do 
apoio de França nas discussões 
dos Acordos Coletivos da Sa-
besp e Cetesb, PLRs, Plano de 
Cargos e Salários, Sabesprev, 
entre outras pautas.

Data
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De 07 a 09/03

10/03
10/03

Calendário previsto
de reuniões setoriais

CEMBRA-GERCONSULT

SABESP

CETESB

Horário
13 horas

7h30
13 horas
7 horas
13 horas

7h30
13 horas

7h30
7h30
7h30
7h30

13 horas
7h30
7h30

A definir

8 horas
13 horas

Local
Santos

Itanhaém
Peruíbe

ETA Cubatão
Cubatão
Guarujá
Bertioga
Saboó

São Vicente
EPC/Rede/Laboratório

Praia Grande
Mongaguá

Divisional Santos
Escritório Central
Vale do Ribeira

Santos
Cubatão
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Categoria vai às urnas e elege 
novos representantes sindicais

Sintius reivindica à empresa oferecimento do vale-cultura aos trabalhadores
Lígia Prestes

Os trabalhadores da Sa-
besp da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira, CPFL Pira-
tininga e Cedri foram às ur-
nas nos dias 28 e 29 do mês 
passado para eleger os novos 
representantes sindicais para 
a gestão 2016/2018.

Dezoito dos 23 nomes já 
foram definidos pela catego-
ria – confira a relação no qua-
dro ao lado. O mandato terá 
início no dia 1º de março.

O representante sindi-
cal tem funções importantes, 
como representar a entidade 
sindical nos locais de trabalho 
e levantar os problemas e as 
reivindicações dos associados. 
Além disso, eles devem auxiliar 
nas sindicalizações, distribuir 
o material de comunicação do 
Sintius e participar de reuniões 
convocadas pela Diretoria.

Continuidade
Vale destacar que a 

eleição para representantes 
sindicais do Sintius conti-
nuará no próximo dia 25, 
das 7h30 às 16h30, em mais 
cinco locais de trabalho de 
nossa base: Cetesb, Cembra-
Gerconsult, CPFL (Cuba-
tão), Sabesp (Praia Grande) 
e Start (Praia Grande).

Os interessados em par-
ticipar do pleito devem fa-
zer a inscrição na sede do 
Sindicato até o dia 18 deste 
mês na nossa secretaria, de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 17 horas.

No ato da inscrição, é 
necessário estar munido da 
carteira de trabalho ou có-
pia de folha de qualificação 
(frente e verso) e do contrato 
de trabalho.

Walter Nunes da Silveira
Gilson Moreira da Silva

André Luiz Silva Nacharie
Agnaldo Cordeiro dos Santos Jr.
Marcos Peroais do Nascimento

Ivair Ramos
Carlos Alberto Virgínio
José Monteiro da Silva
Marcos Antonio Rangel

Reinaldo Marques 
Cláudio Tapajós Becker de Oliveira

Roseli Costa Silva de Camargo

Clayton Luiz Carvalho
João Carlos Santos Pinto
Felipe Marques Xavier

Eduardo Gomes do Santos
Andrea Pereira Mesquita

Jeferson Rufino Cruz

os nomes esColhidos pelos trabalhadores

Cteep

A Diretoria recebeu representantes da Cteep em nossa sede

Central
Laboratório/Rede
Divisional Santos

Guarujá
Estações/Litoral Sul

Bertioga
Itanhaém
Peruíbe

Setor de Juquiá
Setor de Jacupiranga

Setor de Registro
Setor de Iguape

EA Santos
Ana Costa

Praia Grande
São Vicente

Vicente de Carvalho

Itariri

SABESP

CPFL PIRATININGA

CEDRI

O gerente de Recursos 
Humanos da Cteep, Silvio 
Sousa, e o responsável da área 
de Relações Sindicais, Luiz 
Humberto Gonçalves, esti-
veram na sede do Sintius, no 
dia 29, para fazer o primeiro 
contato com a Diretoria que 
assumiu o Sindicato em de-
zembro.

Durante o encontro, fo-
ram abordados vários assun-
tos, como a necessidade de 

avançar em algumas ques-
tões e de ampliar benefícios, 
como a implementação do 
vale-cultura.

Instituído pelo Governo 
Federal em 2012, o vale-cul-
tura é um benefício mensal 
concedido pelo empregador 
para que os trabalhadores 
possam ter acesso a espetá-
culos, shows, cinema, exposi-
ções, livros, música entre ou-
tras atividades.

A empresa pode agre-
gar valor ao salário sem in-
cidência de encargos sociais 
e trabalhistas. E as empresas 
tributadas com base no lucro 
real poderão deduzir até 1% 
do Imposto de Renda se con-
cederem o vale-cultura a seus 
empregados.

A Diretoria colocará o ofe-
recimento deste benefícios na 
pauta de reivindicações de to-
das as categorias de nossa base.
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Juntos em busca de soluçõesEscala de fins 
de semana e 
feriados será
padronizada

ETA 3 é novamente alvo de bandidos.
Diretoria cobra ação imediata da estatal

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

Sabesp

A Diretoria do Sintius re-
cebeu em sua sede, no último 
dia 18, a visita do superinten-
dente da Sabesp na Baixada 
Santista, João César Queiroz 
Prado.

Foi o primeiro encontro 
do gestor da empresa com os 
representantes da categoria 
que assumiram o comando do 
Sindicato, em dezembro. Para 
o Sintius, o encontro represen-
tou uma grande oportunidade 
para a Diretoria apresentar al-
gumas demandas e apontar as 
necessidades da categoria.

Um dos principais assun-
tos abordados no encontro foi 
a necessidade de estabelecer 
procedimentos para plantões 
em finais de semanas e feria-
dos. Queiroz afirmou que vai  
resolver essa importante ques-
tão. A conquista foi concreti-
zada no início deste mês.

Ficou estabelecido que a 
escala dos plantões deve obter 
ciência e o “de acordo” formal 
dos empregados envolvidos 
com antecedência.

Dessa forma, os compa-
nheiros podem programar as 
folgas e a vida social. Não será 
permitida a convocação do 
mesmo empregado para três 
plantões consecutivos.

Para o trabalho progra-
mado para o sábado, somente 
haverá folga compensatória 
se for opção do empregado. 
Nesse caso, a folga deverá ser 
concedida na segunda-feira 
anterior ao sábado.

Para a atividade realizada 
no domingo, o descanso ocor-
rerá na sexta-feira seguinte 
sem exceção. No feriado, a fol-
ga deverá ocorrer, no máximo, 
na semana seguinte.

Outro ponto de pauta do 
encontro com o superinten-
dente da Baixada foi a necessi-
dade de melhorar a segurança 
nos locais de trabalho – veja 
detalhes na matéria ao lado.

A Diretoria também es-
teve reunida no início deste 
mês com representantes da 
Superintendência da Sabesp 
no Vale do Ribeira. No encon-
tro, foram discutidas algumas 
reivindicações específicas da 
categoria naquela região. 

Desde dezembro, a Dire-
toria tem visitado as unidades 
da Sabesp na Baixada Santista 
e do Vale do Ribeira para le-
vantar vários problemas. As 
melhorias em prol dos traba-
lhadores serão incluídas na 
pauta de reivindicações a ser 
encaminhada à Sabesp.

Ligia Prestes

O superintendente da Sabesp na Baixada Santista, João César 
Queiroz Prado, ouviu atentamente às reinvidicações do Sintius

Mensagem do presidente

Iniciaremos nos próxi-
mos dias as reuniões setoriais 
de preparação para a cam-
panha salarial deste ano. É 
importante a participação e a 
mobilização dos trabalhado-
res desde já para que alcance-
mos mais conquistas.

Precisamos estar atentos 
para não vacilar e deixar itens 
pendentes de fora dos Acor-
dos Coletivos de Trabalho 
(ACTs), como ocorreu no ano 
passado. Por conta do calen-
dário corrido, por ser um ano 
eleitoral, muitas questões im-
portantes foram postergadas.

Por esse motivo, estamos 
atentos aos desafios e conta-
mos com a participação de 
todos para que possamos ela-
borar pautas de reivindicações 
consistentes a serem entregues 
às empresas de nossa base.

Desde os primeiros dias 
de trabalho da atual Direto-
ria, estamos buscando o di-
álogo com os trabalhadores 
nos locais de trabalho para 
identificar os problemas e os 
anseios da categoria.

Para termos informa-
ções mais embasadas, deci-
dimos realizar uma pesquisa 
para nortear as nossas ações 
e aperfeiçoar a atuação sin-
dical. Por esse motivo, conta-
mos com a colaboração dos 
companheiros da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.

Embora essa tarefa ainda 
não esteja concluída, notamos 
neste início de pesquisa que o 
Sintius estava distante dos tra-
balhadores, uma consequência 
direta de dois fatores: a ausên-
cia de visitas em alguns locais e 
a falta de atuação efetiva para 
resolver os problemas.

Por esse motivo, estamos 
empenhados para encontrar 
soluções a fim de melhorar 
as condições de saúde e segu-
rança no trabalho e de bem-
estar dos trabalhadores.

Mauro Mazzitelli

Diretoria esteve conversando com os trabalhadores da ETA 3

 A Diretoria do Sintius 
está exigindo da Sabesp a in-
tensificação da segurança nas 
unidades de trabalho para pre-
servar a integridade dos tra-
balhadores. Mais uma vez, os 
funcionários que atuam na Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA 3), em Cubatão, foram 
vítimas de criminosos, na ma-
drugada do último dia 2.

Três operadores tiveram 
os pertences roubados. Um dos 
indivíduos que invadiu o local 
levou ainda aparelhos eletrô-
nicos da empresa, como note-
books e radiocomunicadores.

Na noite do mesmo dia, 
os bandidos dialogavam en-
tre si, via radiocomunicador, 
e disseram que pretendiam 
“voltar à lojinha” para levar os 
carregadores dos aparelhos. A 
conversa foi ouvida por um 
dos trabalhadores que estava 
de plantão na ETA 3.

Após se sentirem acuados 
com a ameaça, os trabalhadores 
acionaram o Sindicato. Quatro 
diretores foram ao local para 
conversar com os trabalhado-
res: o secretário geral Ubirajuí 
José Pereira, o Bira; o secretá-
rio Regional do Litoral Sul, Jair 

Álvaro da Silva; o secretário de 
Saneamento e Meio Ambiente, 
Mauro de Freitas Mazzitelli; e 
secretário de Assuntos do Tra-
balho em Turno e Similares, 
Waldinei Vinagre.

Conforme apurado pelo 
Sintius junto aos funcionários 
que foram vítimas do assalto, 
a pessoa que adentrou o local 
conhecia tão bem o espaço 
que sabia exatamente os lo-
cais das câmeras de segurança 
e buscava formas para não ser 
registrado nas imagens.

O medo e a sensação de 
insegurança dos companheiros 
que atuam na ETA 3 é uma re-
alidade há tempos. Para exem-
plificar, dois dos três operado-
res assaltados no último dia 2 já 
tiveram seus pertences levados 

por bandidos por três vezes.
Em janeiro de 2013, a 

ETA 3 foi alvo de dois assaltos. 
Houve ainda  uma tentativa de 
assalto frustrada naquele mês. 
O caso foi divulgado no Jornal 
Urbanitário do mês seguinte. 
A Diretoria já cobrou a con-
tratação urgente de prestado-
res de serviços de segurança 
patrimonial armada, como 
ocorria anteriormente. 

Além do risco à integri-
dade dos trabalhadores, o 
Sintius vê com preocupação a 
falta de zelo da empresa com a 
questão da segurança. Afinal, 
a ausência de um funcionário 
por determinado período em 
uma ETA pode comprometer 
a qualidade do tratamento de 
água fornecida à população.



Página 4 Fevereiro de 2016 Jornal Urbanitário

Tratamento odontológico
é ampliado para associados

A Diretoria do Sintius re-
novou o convênio com a Orion 
Administradora Benefícios, 
que cuida do Departamento 
Odontológico do Sindicato. A 
partir deste mês, será amplia-
do o número de unidades de 
atendimento aos associados e 
dependentes.

A Orion passará a ofere-
cer atendimento em unida-
des credenciadas nas cidades 
de Guarujá e Praia Grande.

Vale lembrar que esse ser-
viço já é prestado aos associa-
dos do Sintius na sede do Sin-

Mais benefícios

dicato, em Santos, na subsede 
de Registro, assim como em 
Itanhaém e Pedro de Toledo.

São cobertos gratuita-
mente pelo Sintius todos os 
tratamentos de dentística, des-
de consulta, raio-x, extrações, 
restaurações, periodontia bási-
ca, tratamento de canal, limpe-
za, remoção de tártaro e outros 
50 procedimentos.

Até mesmo aparelhos orto-
dônticos são gratuitos. O asso-
ciado não paga o aparelho, só a 
manutenção, com custo muito 
abaixo do mercado. 

SÓCIOS VALORES - ASSOCIADOS VALORES - CONVIDADOS
Adultos           R$ 94,00   R$ 110,00
De 6 a 11 anos       R$ 50,00   R$ 55,00

valores para Colônia de férias - março
Hospedagens até o dia 23/03. Pacote mínimo de 2 diárias

valores para semana santa
Pacote de três dias. Inscrições até o dia 26/02

Entrada: dia 24/03 (para jantar). Saída: 27/03 (após almoço)
PERÍODO SÓCIOS VALORES - ASSOCIADOS VALORES - CONVIDADOS
3 Dias Adultos           R$ 282,00   R$ 330,00
3 Dias De 6 a 11 anos       R$ 150,00   R$ 165,00

Os associados contam 
também com desconto espe-
cial nos serviços de prótese e 
nos procedimentos que não 
são cobertos. O pagamento 
pode ser parcelado no cheque 
ou cartão de crédito.

Para utilizar os serviços 
do Departamento Odontoló-
gico, o associado deve solicitar 
o agendamento de consultas 
na sede do Sintius pelo tele-
fone 3222-2745, podendo es-
colher a unidade credenciada 
onde será atendido.

Visitas domicilares a aposentados e pensionistas
Conforme publicado na 

edição de janeiro do Jornal 
Urbanitário, a SAAP ini-
ciará as visitas domiciliares. 
Por esse motivo, pede aos 

associados(as) e familiares 
que entrem em contato co-
nosco para que possamos 
fazer o devido agendamento 
das visitas.

Em alguns casos, teremos 
que ter a companhia da assis-
tente social Eliana. O nosso 
telefone para contato é 3226-
3200 - ramal 3215.

A partir do dia 15 de março, Colônia de Férias
deixará de aceitar o pagamento com cheques

A Diretoria do Sintius co-
munica que, a partir do dia 15 
de março, a Colônia de Férias 
Ministro João Cleófas, em Ca-
raguatatuba, não aceitará mais 
o recebimento de cheques para 
o pagamento das diárias e des-
pesas do local. Essa medida foi 

tomada pela grande inadim-
plência registrada na colônia, 
já que muitas pessoas paga-
vam as despesas com cheques 
sem fundos.

Essa é uma medida que 
tem como objetivo defender 
os interesses da categoria. O 

calote daqueles que utilizaram 
o espaço afeta os investimen-
tos e pode inviabilizar a ma-
nutenção desse espaço.

Vale dizer que os associa-
dos podem continuar pagan-
do as despesas da colônia com 
cartões de débito e de crédito.

a seCretaria de assuntos para aposentados e
pensionistas (saap) soliCita a voCê, assoCiado (a), 

que esteja Com seus dados Cadastrais
atualizados. para isso, basta ligar para

Confirmar seu endereço, telefones (residenCial, 
Celular e reCados) e e-mail (pode ser de parentes)

Festa dos aposentados e
pensionistas será no dia 26
A Diretoria promove a 

festa dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de ja-
neiro neste  dia 26, na sede do 

A última festa dos aniversariantes do mês ocorreu em 29/01

Fotos: Lígia Prestes

Sintius. Não esqueça de trazer 
toda a família para participar 
desse momento de confrater-
nização e para rever amigos. 

Aniversariantes do mês

Destaque do mês

 Agradecer a tudo que 
temos e conquistamos é um 
exercício diário. Por isso, a 
Diretoria parabenizará e agra-
decerá a cada mês um funcio-
nário. Acreditar, confiar e re-
conhecer os serviços prestados 
é a premissa desta Diretoria.

Em janeiro, o destaque é  
a assistente social da entidade, 

Eliana Ângela Silva, que com 
tantos anos de casa, realiza um 
excelente trabalho, atendendo 
a todos de maneira cordial, 
sensível, disposta a auxiliar, 
sempre atualizada e com mui-
ta simpatia.

Eliana dá orientações para 
assuntos previdenciários e re-
lacionados a planos de saúde.

Eliana Ângela Silva realiza um grande trabalho no Sintius

Novos sócios - Janeiro/2016
Carlos Eduardo Nascimento da Hora - Ativa/Sabesp

Diego de Araújo Brunetto - Ativa/CPFL
Rogério Fernandes Vidziunas - Ativa/CPFL

Anedita Maria Gualberto - Pensionista/Sabesp
Falecida em 09/10/2015

Conceição Ruas Cruz - Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 07/02/2016

Jayme Muniz - Aposentado/Sabesp
Falecido em 15/01/2016

Severino Valetim da Silva - Aposentado/Sabesp
Falecido em 20/01/2016

Falecimentos


