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A primeira rodada de negociação sobre o ACT da Sabesp ocorreu no dia 5 deste mês

Divulgação/Sabesp

A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários de Santos 
e Região (Sintius) realiza as-
sembleia no dia 13 deste mês, 
a partir das 18h30, para a 
avaliação das negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2016/2017. As reuni-
ões ocorrerão na sede do Sin-
tius, em Santos, e na Associa-
ção Sabesp de Registro.

Acompanhado de ou-
tros diretores do Sindicato, 
o presidente Carlos Alberto 
de Oliveira Cardoso, o Plati-
ni, particpou, nos dias 5, 10 
e 12 deste mês, das primeiras 
rodadas de negociação do 
novo ACT com os represen-
tantes da Sabesp, ao lado dos 
sindicatos dos Engenheiros, 
Advogados e Sintaema.

No dia 5, o diretor de 
Gestão Corporativa da esta-
tal, Manuelito Pereira Ma-
galhães Júnior, iniciou os 
trabalhos apresentando uma 
exposição sobre o quadro ge-
ral da empresa. Ele afirmou 
que concorda com a maioria 
das reivindicações dos tra-
balhadores apresentadas nas 
pautas de reivindicações.

Durante o encontro, a 
Diretoria do Sintius cobrou 
a priorização das discus-
sões em torno da reformu-
lação do Plano de Cargos e 
Salários (PCS), adequação 
da Fundação Sabesprev no 
âmbito da previdência e da 
assistência médica.

Além disso, o Sindicato 
cobrou, de forma enfática, a 

reposição do índice de infla-
ção nos salários e aumento 
real. Entretanto, nenhum 
percentual de reajuste sala-
rial foi apresentado nessas 
três primeiras rodadas de 
negociação.

As próximas reuniões 
para discussão do novo ACT 
serão realizadas nos dias 
17 e 19 deste mês, sempre 
às 9h30. Nos últimos dias, 
a Diretoria do Sintius tem 
percorrido as unidades de 
trabalho da Baixada Santis-
ta e do Vale do Ribeira para 
mobilizar os trabalhadores.

Uma eventual paralisa-
ção por tempo indetermina-
do não está descartada, caso 
as negociações com a Sabesp 
não avancem. 

ASSEMBLEIA
Pauta: acompanhamento das

negociações sobre o novo Acordo
Coletivo de Trabalho da Sabesp

Dia: 13 de maio (sexta-feira), às 18h30

Local: Sede do Sintius, em Santos, 
e Associação Sabesp, em Registro
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Cembra-Gerconsult

Trabalhadores aprovam
reajuste salarial de 9,39%

Categoria teve reajuste de 10,6% no auxílio-alimentação

Os trabalhadores do 
consórcio Cembra-Gercon-
sult aprovaram o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
2016/2017 em assembleia 
realizada na tarde do último  
dia 28, na sede da empresa, 
em Santos. 

A categoria aceitou o re-
ajuste salarial de 9,39%, per-
centual aplicado a partir do 
dia 1º de abril. 

O auxílio-alimentação 

teve um aumento de 10,6%. 
Os índices alcançados 

pelo Sintius nas negociações 
nesses dois itens do ACT 
são superiores ao índice da 
inflação acumulada nos úl-
timos 12 meses, conforme 
apurado pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).

Além disso, o novo ACT 
assegurou o pagamento da 

gratificação por tempo de 
serviço de 5% sobre o salário 
base para os trabalhadores 
que chegarem ou completa-
rem dois anos empregados 
no consórcio. 

Ficou estabelecido que a 
empresa vai aplicar e distri-
buir parte dos seus lucros e/
ou resultados neste ano e se 
comprometeu ainda a man-
ter essa mesma política no 
próximo ano.

Novo representante sindical da 
Sabesp, em Itanhaém, é eleito

O agente de saneamento 
Osmar Pereira de Lima é o 
novo representante sindical 
da Sabesp, em Itanhaém. 
Ele foi o nome escolhido 
pela categoria na eleição re-
alizada no dia 11 deste mês.

Osmar assume a função 
em razão da morte de Carlos 
Alberto Virgínio, no dia 14 
do mês passado. A Diretoria 
do Sintius lamenta a morte 
desse estimado companhei-
ro de lutas.

Conforme previsto no 
Estatuto do Sintius, o repre-
sentante sindical tem fun-
ções importantes, como re-
presentar a entidade sindical 
no local de trabalho e levan-
tar os problemas e as reivin-
dicações dos associados.

Os trabalhadores da Cte-
ep receberam os valores da 
PLR 2015 no dia 21 de mar-
ço, mas a empresa deixou de 
pagar 2% do valor estabeleci-
do pela própria companhia.

Essa perda foi provocada 
porque uma das metas do be-
nefício não foi atingida (no-

trabalhadores pelo índice em 
debate não ter sido atingido.

Se o impasse continuar, o 
próximo passo para solucio-
nar a questão com a empre-
sa será chamá-la para uma 
mesa-redonda na Gerência 
Regional do Trabalho e Em-
prego (GRTE) de Santos.

Cteep
Sindicato quer que empresa pague os 

2% restantes do valor da PLR 2015
vos empreendimentos), por-
que algumas obras não foram 
concluídas no prazo previsto.

O Sintius já cobrou o pa-
gamento de 100% da PLR, já 
que não houve o detalhamen-
to do cumprimento das me-
tas. Diante disso, não foi com-
provada culpa nenhuma dos 

A Diretoria do Sintius 
solicitou neste mês uma 
reunião com a Cteep para 
discutir as metas e objetivos 
previstos para a inclusão na 
avaliação de desempenho a 
serem atingidos pelos traba-
lhadores.

Na visão do Sintius, as 

metas individuais divulgadas 
pela empresa são inatingí-
veis. Esses números utópicos 
apresentados no Programa 
Íntegro parecem ter o objeti-
vo de excluir os trabalhado-
res de terem acesso a alguns 
benefícios e de evitar a pro-
moção na carreira.

Metas inatingíveis da Avaliação de 
Desempenho devem ser revistas

Osmar Pereira de Lima (acima)
 assume a vaga deixada

com a morte de Carlos Virgínio

Jair Álvaro da Silva

Sabesp

Waldinei Vinagre
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Os trabalhadores devem
ficar sempre atentos

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

CPFL Piratininga

Categoria vai
avaliar proposta 
para pagamento 

de valores 
do Divisor 200

Mensagem do presidente

Sindicato cobra revisão das metas da PLR 2015
O presidente do Sintius, 

Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, encami-
nhou ofício para a CPFL Pi-
ratininga, no último dia 25, 
para que a empresa reavalie 
os pontos que afetaram di-

Na tarde do dia 10 
deste mês, o secretário 
geral do Sintius, Ubirajuí 
José Pereira, o Bira, e o 
secretário de Finanças, 
Evandro Carvalho, esti-
veram em Campinas para 
cobrar providências sobre 
a falta de segurança nas 
agências de atendimento 
da Baixada Santista.

Em um intervalo de 
duas semanas, no mês 

Thabata Guerreiro

A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários de Santos e 
Região (Sintius) realiza as-
sembleia no dia 16 deste mês, 
às 18 horas, na sede do Sin-
dicato, para os trabalhadores 
da CPFL Piratininga delibe-
rarem sobre a aceitação, ou 
não, da proposta feita pela 
empresa para o pagamento 
dos valores retroativos do 
Divisor 200 (referentes de 
1º de junho de 2009 a 31 de 
agosto de 2012).

No dia 3 deste mês, os 
representantes da Diretoria 
do Sindicato estiveram reu-
nidos com integrantes do 
Departamento de Recursos 
Humanos  da empresa para 
debater o assunto. 

A reunião sobre o Divisor 200 ocorreu no último dia 3

Após o encontro, a con-
cessionária de energia elétri-
ca encaminhou os números 
que serão apresentados na 
assembleia.

Naquela ocasião, a Dire-
toria do Sintius aproveitou a 
oportunidade para cobrar um 
posicionamento da CPFL a 
respeito da revisão das metas 
da Participação dos Lucros e 
Resultados (PLR) 2015.

Foi entregue ainda um 
ofício para que a empresa 
mude o conceito na forma 
de contemplar os seus tra-
balhadores na PLR 2016, 
passando a aplicar as metas 
estabelecidas pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel).

das interrupções no forne-
cimento de energia elétrica e 
a frequência equivalente de 
reclamação (FER).

O documento elaborado 
pelo Sintius foi direcionado 
ao presidente da CPFL Pi-

PLR deve ser considerado 
porque vários fatores afeta-
ram o não atingimento de 
três itens que compõem a 
PLR: os indicadores de qua-
lidade que medem a duração 
(DEC), a frequência (FEC) 

retamente o cumprimento 
das metas para o pagamento 
integral dos valores da Parti-
cipação dos Lucros e Resul-
tados (PLR) 2015.

Na avaliação do Sintius, 
o pagamento de 100% da 

ratininga e Paulista, Carlos 
Zamboni Neto, ao diretor de 
RH Estratégico, Luiz André 
Mello Thomé de Souza, e ao 
responsável pela área de Re-
lações Trabalhistas e Sindi-
cais, Daniel Roberto Bócoli.

passado, dois atendentes fo-
ram agredidos por clientes. 
O primeiro caso de agressão 
contra os trabalhadores foi 
registrado em Praia Grande, 
enquanto o segundo ocorreu 
em Santos.

A violência cometi-
da contra os integrantes da 
categoria foi devidamente 
comunicada às autoridades 
policiais e a empresa emitiu 
a Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT).
O Sintius apresen-

tou a proposta para que 
a CPFL contrate portei-
ros ou vigilantes para dar 
maior segurança aos tra-
balhadores. O Sindicato 
estará acompanhando de 
perto as ações sugeridas. 
Uma nova reunião para 
tratar do tema será reali-
zada na segunda quinzena 
deste mês.

Diretoria exige melhorias de segurança
nas agências de atendimento ao público

Vivemos um período 
conturbado em nosso país e 
as nossas negociações sala-
riais estão acontecendo nes-
se cenário de crise econômi-
ca e política. 

Para dificultar mais ain-
da, na esfera federal, não 
temos uma representação 
forte dos trabalhadores que 
seja capaz de defender as 
necessidades da nossa clas-
se. Assim, ficamos à deriva 
nesse mar muito sombrio, 
que ameaça a segurança dos 
trabalhadores e de seus fa-
miliares.

Estamos sendo levados 
a lutar e mostrar a nossa 
força, que é capaz de mover 
um país. Somos nós que ge-
ramos riqueza, através do 
trabalho, e promovemos o 
progresso do Brasil. 

Por esse motivo, nós, 
trabalhadores, não podemos 
ficar esquecidos, renegados 
e ficam apenas observando 
os fatos. Temos que agir, ou 

melhor, reagir para garantir 
e a ampliar os nossos di-
reitos, exigindo respeito às 
nossas vidas e às famílias.

Manter e ampliar nossos 
direitos, aliás, está sendo o 
principal objetivo da Dire-
toria do nosso sindicato nes-
tas negociações, atualmente 
debatendo com a Sabesp e a 
CPFL Piratininga. 

É preciso ficar atento e 
acompanhar dia a dia o de-

senrolar destas discussões 
que devem fechar favoráveis 
aos trabalhadores ou, caso 
contrário, teremos que lutar 
para garantir nossos direi-
tos. Por esse motivo, é fun-
damental a participação de 
todos nesses momentos de 
discussão e de luta.

Os Acordos Coletivos 
de Trabalho fechados neste 
ano com o consórcio Cem-
bra/Gerconsult e com a Co-
operativa de Eletrificação e 
Distribuição da Região de 
Itariri (Cedri) asseguraram 
avanços e reposição salarial 
em sua totalidade. 

É nesse rumo que va-
mos continuar. Nossas estra-
tégias estão sendo encami-
nhadas e melhoradas para 
exigir as reivindicações dos 
trabalhadores, que podem 
contar sempre com a dis-
posição e total empenho da 
atual Diretoria para obter 
conquistas. Vamos à luta! 
Respeito e força!



A categoria aprovou 
em assembleia realizada no 
dia 29 do mês passado, na 
sede do nosso sindicato, a 
Contribuição Assistencial e 
Confederativa que implica-
rá em desconto de 4%, par-
celado em duas vezes, sobre 
o salário dos sindicalizados 
e de 8%, também parcelado 
em duas vezes, para aqueles 
que não são sindicalizados.

Os não sindicalizados 

que quiseram se opor ao pa-
gamento das contribuições 
tiveram um prazo de dez 
dias, após a realização da 
assembleia, para ter se ma-
nifestado através de carta, 
que deveria ser entregue na 
secretaria do Sintius.

Vale destacar que os 
percentuais aprovados na 
assembleia foram os mes-
mos que acabaram sendo 
aplicados no ano passado.

Trabalhadores aprovam 
novo ACT por unanimidade
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Cedri

Os dados foram apresentados em assembleia, no último dia 29

Os trabalhadores da Co-
operativa de Eletrificação e 
Distribuição da Região de 
Itariri (Cedri) aprovaram, 
por unanimidade, o novo 
Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT). A decisão foi 
tomada em assembleia reali-
zada na manhã do dia 5 des-
te mês, em Itariri.

A categoria aceitou a re-
posição salarial de 11,44% 
(com incidência dos salários 
a partir de janeiro). O índi-
ce de correção é o mesmo 
da inflação acumulada no 
ano passado, segundo apu-
rado pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 

(Dieese). O percentual de 
11,44% também foi repassa-
do aos demais benefícios. 

Uma importante con-
quista obtida no ACT foi o 
plano de saúde para os tra-
balhadores e dependentes. 
A Cedri se comprometeu a 
pagar 50% do custeio das 
mensalidades.

Outros avanços defini-
dos foram a implantação da 
Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) 
e do Diálogo Semanal de 
Segurança (DSS), que bus-
cam aprimorar as atitudes e 
as posturas dos trabalhado-
res a fim de prevenir e redu-
zir os acidentes de trabalho.

A assembleia foi con-
duzida pelo secretário geral 
do Sintius, Ubirajuí José 
Pereira, o Bira, que estava 
acompanhado do secretário 
do Litoral Sul, Jair Álvaro 
da Silva, e do secretário So-
ciocultural, David Sérgio da 
Costa.

Vale lembrar que, no 
ano passado, os trabalhado-
res ficaram descobertos em 
razão do não fechamento do 
ACT. 

Por esse motivo, a atual 
Diretoria do Sintius se em-
penhou, desde o início do 
mandato, em dezembro do 
ano passado, para se apro-
ximar da categoria e fez di-

David S. Costa

versas reuniões com a Cedri 
a fim de conseguir uma boa 
proposta aos trabalhadores

A Diretoria do Sintius 
estará se empenhando ain-

da mais para lutar por no-
vas conquistas no próximo 
ACT, como o pagamento da 
Participação dos Lucros e 
Resultados (PLR).

No dia 5 deste mês, os trabalhadores aceitaram o novo ACT

Finanças
Assembleia aprova Contribuição 

Assistencial e Confederativa
Os trabalhadores das 

agências ambientais de 
Cubatão, Santos e Registro 
rejeitaram a proposta da es-
tatal para a implantação de 
banco de horas. 

Foram 21 votos contrá-
rios à medida apresentada 
pela empresa e oito favorá-
veis. Houve o entendimento 
que essa prática seria preju-
dicial para a categoria.

Cetesb
Por maioria de votos, categoria rejeita

proposta para a criação de banco de horas
MR Costa

Em 19 de abril, a categoria discutiu a questão em assembleia

Destaque do mês

Carmem está trabalhando no Sindicato desde 2008

A auxiliar de serviços 
gerais do Sindicato Carmem 
da Silva Santos é conheci-
da por sua espontaneidade. 
Sempre muito atenciosa com 
a categoria, ela é a responsá-
vel pela preparação dos co-
mes e bebes quando há al-
gum evento ou uma reunião 
importante em nossa sede. 
Ao trabalhar e conviver com 
a Diretoria, Carmem desco-
briu a importância da força e 
da união dos trabalhadores.

Thabata Guerreiro



Novos sócios - Abril/2016
Alex Sandro Balbino dos Santos - Sabesp

André Eing - Sabesp
André Teixeira de Lima - Cedri

Carlos Alberto dos Santos da Silva - CPFL
Carlos Ferreira Nunes - Sabesp

Claudiston Plínio dos Santos - Sabesp
Claudjane da Silva Ribeiro - Cedri

Clayton de Andrade Adriano - Sabesp
Cristiane dos Santos Rodrigues - Sabesp

Gabriel Garcia - Cetesb
Galdino Gomes da Silva - Sabesp
Ivonete da Silva Barazal - Sabesp

Luiz Carlos Carvalho - Cedri
Paulo da Silva - Sabesp

Paulo Roberto Correia - Sabesp
Rafael da Silva Tavares - CPFL
Wagner Robert da Silva - Cedri
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Valores para colônia de férias
para os meses de maio, junho e julho
As reservas para o período serão de, no mínimo, duas diárias, exceto feriados nacionais.

O feriado de Corpus Christis tem o pacote mínimo de quatro diárias.
Diária  Idade   Valor - Sócio Valor - Convidado
1 hóspede  Adulto      R$ 94,00  R$ 110,00
1 hóspede  De 6 a 11 anos     R$ 47,00  R$ 55,00
2 hóspedes  Adulto      R$ 85,00  R$ 100,00
(mesmo quarto) De 6 a 11 anos     R$ 42,00  R$ 50,00
3 hóspedes  Adulto      R$ 80,00  R$ 95,00
(mesmo quarto) De 6 a 11 anos     R$ 40,00  R$ 45,00
4 hóspedes  Adulto         R$ 75,00  R$ 90,00
(mesmo quarto) De 6 a 11 anos     R$ 40,00  R$ 45,00

Atenção! Os pagamentos das diárias da Colônia de Férias Ministro
João Cleófas, em Caraguatatuba, somente são feitos em dinheiro,

cartão de débito ou cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!
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As pessoas que compra-
ram telefone fixo nos cha-
mados planos de expansão 
da antiga Telesp podem ter 
o direito de receber alguns 
valores ainda não pagos pela 
empresa (atual Vivo). 

Por esse motivo, o De-
partamento Jurídico do Sin-
tius entrará na Justiça para 
os associados e dependen-
tes (cônjuges, pais e filhos) 
interessados em reaver esse 
dinheiro até então perdido. 

O primeiro passo antes 
de vir ao Sindicato é se di-
rigir à agência da Vivo, em 
Santos (Rua Ministro Xa-
vier de Toledo, 146, Campo 
Grande), munido do CPF, a 
fim de obter o número do 
contrato do plano de expan-
são, o número da linha tele-
fônica na época da compra e 
a data de adesão ao plano de 
expansão.

Com esses documentos 
em mãos, basta ligar para 
Gisele no telefone 3226-3201 

Assuntos jurídicos

Sintius ingressará com ações 
para categoria reaver valores 

do plano de expansão da Telesp

Vale lembrar que, até 
1997, os cidadãos não assi-
navam um serviço mensal 
como ocorre hoje e ter uma 
linha de telefone fixo custa-
va muito caro. Ao adquirir 
um número, o consumidor 
pagava ações da empresa, 
proporcionais ao valor pago. 
Portanto, todos eram sócios 

para agendar o atendimen-
to, que está sendo realizado 
desde o último dia 25 deste 
mês. As consultas estão sen-
do realizadas das 9 às 12 ho-
ras e das 13 às 18 horas.

Documentos
Ao vir para o Sintius, os 

associados ou dependentes 
devem trazer alguns docu-
mentos pessoais, como RG, 
CPF e comprovante de re-
sidência recente em nome 
do titular da linha telefônica 
(máximo de um mês) ou de 
outras contas de consumo, 
como água, gás e energia 
elétrica. É interessante que 
a pessoa informe um e-mail, 
caso tenha essa forma de 
contato. 

Se possível, é interessan-
te trazer outros documentos 
que possam provar o direito 
do consumidor, como con-
trato do plano de expansão, 
carnê do plano de expansão 
e contas de telefone antigas.

da estatal. No entanto, mui-
tas pessoas não resgataram 
os valores das ações ou a 
Telesp (atual Vivo) desem-
bolsou um montante menor 
que o devido.

Diante dessa situação, o 
Ministério Público ingres-
sou com uma ação, em 1997, 
para defender os interesses 

dos consumidores, com o 
objetivo de a Vivo pagar o 
montante pago incorreta-
mente ou esquecido há anos. 

Entretando, a decisão 
saiu apenas em agosto de 
2011. Para reaver as diferen-
ças, cada um tem que ingres-
sar na Justiça com um pedi-
do individual.

Thabata Guerreiro

O atendimento aos associados relacionado às ações da Telesp está sendo feito na sede do Sintius
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Se você está pensando em 
curtir alguns dias de descanso 
ou até mesmo programar uma 
viagem nas férias, uma boa op-
ção para a categoria é agendar 
um horário com a operadora 
Cotta Tour, em Santos.

A empresa possui convê-
nio com o Sintius e poderá in-
dicar uma boa opção para esse 
período de lazer e, o melhor de 
tudo, oferecer descontos espe-
ciais para os associados ao Sin-
dicato, desde que apresentem a 

A Diretoria do Sin-
dicato dos Urbanitários 
(Sintius) convoca os apo-
sentados e pensionistas da 
categoria que se enquadram 
nas situações apontadas em 
um dos três quadros ao lado 
para obterem informações a 
respeito de revisões de be-
nefícios previdenciários pa-
gos pelo INSS já garantidas 
por decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Segundo informações 
do Departamento Jurídico 
do Sintius, o STF já deter-
minou que todo o aposenta-
do e pensionista que sofreu 
a incidência do teto no cál-
culo de renda mensal ini-
cial deve ter seu benefício 
readequado aos novos te-
tos trazidos pelas Emendas 
Constitucionais 20/1998 e 
41/2003, desde que os pre-
juízos causados pela referi-
da incidência persistam até 
hoje.

A corte suprema definiu 
ainda que pensionistas têm 

direito ao benefício mais 
vantajoso, levando-se em 
consideração a lei vigente 
à época em que o falecido 
marido/companheiro adqui-
riu o direito de se aposentar 
e não se aposentou.

Para poder ter as infor-
mações e orientações ne-
cessárias sobre essas revi-
sões, é preciso estar munido 
de cópias do CPF, RG, carta 
de concessão ou algum ou-
tro documento que conste 
a data de início e o número 
do benefício.

Os agendamentos para 
os atendimentos devem ser 
feitos na Secretaria do Sin-
dicato pelo telefone 3226-
3200, em horário comercial.

Com esses documentos 
em mãos e após agenda-
mento, basta ir até a sede do 
Sindicato. 

As consultas iniciam 
no dia 20 desse mês e serão 
realizadas às sextas-feiras, 
das 8h30 às 11h30 e das 
14h até as 17h30.

01/05/1975 e 31/08/1987 R$ 2.200,00 ou mais
01/09/1987 e 04/10/1988 R$ 1.400,00 ou mais
05/10/1988 e 05/04/1991 R$ 1.600,00 ou mais
06/04/1991 e 31/05/1991 R$ 3.643,07 ou mais
01/03/1994 e 30/04/1996 R$ 3.643,07 ou mais
29/11/1999 e 30/11/2003 R$ 3.643,07 ou mais

01/05/1975 e 31/08/1987 R$ 1.540,00 ou mais
01/09/1987 e 04/10/1988 R$ 980,00 ou mais
05/10/1988 e 05/04/1991 R$ 1.280,00 ou mais
06/04/1991 e 31/05/1991 R$ 3.278,76 ou mais
01/03/1994 e 30/04/1996 R$ 3.278,76 ou mais
29/11/1999 e 30/11/2003 R$ 3.278,76 ou mais

Independente do valor que atualmente 
receba, se você é pensionista e começou a 

receber sua pensão após 01/07/2006
e seu marido/companheiro faleceu

entre 01/09/1987 e 05/10/1988
e entre 06/04/1991 e 30/04/1996

E se você
atualmente

recebe do INSS

Se você é
aposentado entre

Se você é pensionista e 
seu companheiro/

marido faleceu entre

E se você hoje
recebe do INSS

Benefícios previdenciários

carteirinha do Sintius.
A Cotta Tour oferece 5% 

de desconto nos pacotes turís-
ticos nacionais e internacionais 
com as empresas Fly Tour Via-
gens, Sanchat Tour e Visual Tu-
rismo, assim como nas reservas 
de hotéis nacionais e interna-
cionais com as empresas E-Htl 
e Rextur Advance.

Esse mesmo percentual de 
abatimento também é ofereci-
do para a carteira internacional 
de motoristas, locação de carros 

internacionais com as empresas 
Fly Tour Viagens, Sanchat Tour 
e Visual Turismo.

Além disso, a Cotta Tour 
oferece aos associados do Sintius 
10% de desconto na assistência 
viagem com a Flycard Travel 
Assistance, nos vistos consulares 
e no agendamento para solicita-
ção de visto americano.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3221-
8500 ou no site da empresa: 
www.cottatour.com.br.

Convênio
Programe suas férias com a Cotta Tour

O Sintius é uma das ins-
tituições da sociedade civil 
escolhidas para permanecer 
no Conselho Estadual de Sa-
neamento (Conesan) para o 
biênio 2016-2018. A definição 
ocorreu no mês passado, na 
sede da Secretaria de Estado 
de Saneamento e Recursos Hí-
dricos.

O Sintius, que atuava 
como representante titular do 
sindicato de trabalhadores do 
setor, passou a ser suplente. 
A entidade titular neste seg-
mento será o Sintaema, o que 
confirma a boa relação entre 
os sindicatos e a manutenção 
do acordo de revezamento na 
representação da categoria nos 
debates dessa área.

O Sindicato será represen-
tado no Conesan pelo secre-
tário de Saneamento e Meio 
Ambiente, Mauro de Freitas 
Mazzitelli. O Conesan é um 
órgão consultivo e delibera-
tivo do Estado relacionado à 
definição e à implementação 
da política estadual de sanea-
mento básico. Esse colegiado é 
formado por representantes de 
diversas secretarias e empresas 
do Governo do Estado, prefei-
turas paulistas e entidades da 
sociedade civil.

Sindicato é
representado

no Conesan

Prestando contas

Aposentados e pensionistas podem
obter revisões já garantidas pelo STF

A Diretoria Plena do 
Sindicato dos Urbanitários 
esteve reunida no último dia 
20, quando foi definida uma 
nova mudança na composi-
ção da Diretoria Executiva 
da entidade.

Por motivos particula-
res, o companheiro Artur 
Ricardo Santana da Silva pe-
diu o afastamento da Secre-
taria de Assuntos Previden-

ciários/Assistencial, Saúde e 
Segurança do Trabalhador.

O lugar dele passou a ser 
ocupado por José Lima Ro-
drigues, que até então era o 
titular da pasta de Política e 
Formação Sindical.

Na mesma reunião, a Di-
retoria Plena do Sintius de-
liberou que Idylio Matheus 
Martins Santos assumiria a 
pasta onde Lima atuava.

Mudanças na Diretoria
Executiva são aprovadas
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Aposentados e pensionistas

Festa dos aniversariantes do mês 
de maio será realizada no dia 31
A Diretoria do Sindicato 

dos Urbanitários promove a 
festa dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de 
maio no próximo dia 31, na 
sede do Sintius. 

A festa será realizada em 
uma terça-feira. A partir de 
maio, as celebrações deixarão 
de ocorrer às sextas-feiras e 
serão realizadas no último dia 
útil de cada mês.

Não esqueça de trazer 
toda a família para participar 
desse importante momento de 
confraternização na sede do 
Sindicato e para rever os ami-
gos e ex-colegas de trabalho. 

A festa dos aniversariantes do mês de abril ocorreu no salão de festa do Sintius no dia 29

Fotos: Thabata Guerreiro

Exemplo

Os planos de saúde da 
Sabesprev para os aposen-
tados, pensionistas e agre-
gados foram reajustados 
neste mês. O aumento esta-
belecido é de 20,93% para as 
modalidades Saúde Padrão 
(PAD), Padrão A (PADA), 
Executivo (PEX), Executivo 
A (PEXA) e 279. 

O índice de correção 
tem validade por um perío-
do de três meses e foi neces-
sário, segundo a fundação, 
para manter o equilíbrio fi-
nanceiro entre as receitas e 
as despesas do plano de saú-
de da Sabesprev. 

O índice definitivo de 

Planos de saúde da Sabesprev 
são reajustados em 20,93%

reajuste, que valerá até abril 
de 2017, ainda está sendo 
calculado. 

A Sabesprev aponta que 
a correção dos valores será 
grande em razão de uma sé-
rie de fatores, como: alta uti-
lização das consultas, exa-
mes e internações; inflação 
da saúde muito acima dos 
demais índices econômicos; 
incorporação de novas tec-
nologias à Medicina; amplia-
ção do rol de procedimentos 
com coberturas obrigatórias 
pela ANS; e aplicação de re-
ajustes em percentuais in-
feriores aos necessários nos 
últimos anos.

Associada do 
Sintius doa

cadeira de rodas
A companheira Clelia 

Adelaide Pennelas Fernan-
des fez um importante gesto 
de cidadania no dia 6 deste 
mês ao fazer a doação de 
uma cadeira de rodas para a  
Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas 
(SAAP).

Ex-funcionária da extin-
ta Eletropaulo e associada ao 
Sintius desde maio de 1961, 
ela foi recepcionada pelo 
responsável da SAAP, Carlos 
Silvio da Silva Fernandes, o 
Sivoca, e pelo secretário de 
Assuntos Previdenciários/
Assistencial, Saúde e Segu-
rança do Trabalhador, José 
Lima Rodrigues.

Essa é a terceira cadeira 
de rodas que Clelia repas-
sa para o Sintius auxiliar os 
nossos associados que estão 
com dificuldades de loco-
moção.

Em razão do feriado de Corpus 
Christi, a sede e a subsede do Sin-
tius, em Registro, estarão fechadas 
no dia 27 deste mês (sexta-feira). O 
atendimento ao público volta a ser 
realizado no dia 30 (segunda-feira)

Aposentado(a) e pensionista, se precisar
de ajuda da SAAP ligue para 3226-3200 

ramal 3215 ou para o responsável da 
SAAP, Carlos Sílvio (Sivoca - 9-9712-4937)

Esta é a terceira cadeira de rodas doada ao Sintius por Clelia 
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Esporte

Time da CPFL é o campeão do
Futebol Society do Sintius 2016

Muitos gols, belas joga-
das e grandes defesas. Esses 
elementos, aliados ao clima 
festivo e de amizade entre os 
participantes, foram as mar-
cas de mais uma edição do 
Torneio de Futebol Society 
do Sintius, que foi realizado 
no último sábado de abril, 
dia 30, no campo da Asso-
ciação Sabesp, no bairro do 
Estuário, em Santos.

Os números demons-
tram o quanto foi animado 
o evento: foram marcados 
75 gols em 16 partidas, o 
que representa uma média 
de 4,68 tentos por jogo, um 
índice de dar inveja para 
qualquer campeonato inter-
nacional.

Na grande decisão, a 
equipe da CPFL sagrou-se 
campeã da competição, de 
forma invicta, ao vencer na 
grande final o time do Es-
critório Central da Sabesp 
por 4 a 3. Mesmo com um 
jogador a menos em campo, 
o Central abriu o placar, mas 
logo na sequência a CPFL 
empatou. Na volta do se-
gundo tempo, o pessoal da 
Sabesp ficou em vantagem 
novamente: 2 a 1.

No entanto, o time da 
equipe da empresa de ener-
gia, que havia feito uma 
partida a menos do que o 
adversário, impôs sua força 
diante do rival e conseguiu 
a virada, chegando a abrir 
vantagem de dois gols (4 a 
2). No minuto final, o Cen-
tral chegou a descontar, mas 
era tarde demais para rever-
ter o placar.

Na disputa pelo terceiro 
lugar, os veteranos do Ros-
sada FC mostraram um bom 
futebol e superaram o can-
saço para bater o Divisional 
Santos por 2 a 1.

A Diretoria do Sintius 
também premiou o artilhei-

ro da competição, Anderson 
Marques de Jesus, do Rossa-
da FC, com 5 gols, e o golei-
ro menos vazado do festival, 
Anderson do Nascimento, 
do Ságua, que sofreu apenas 
três tentos.

O presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, em nome 
de toda a Diretoria agrade-
ceu a presença de todos os 
trabalhadores que participa-
ram dessa grande festa em 
prol da categoria, realizada 
na véspera do Dia dos Tra-
balhadores, 1º de maio.

A Diretoria também 
agradece o apoio da Associa-
ção Sabesp, que cedeu o es-
paço para a confraternização.

A competição teve partidas disputadas do início ao fim

A equipe da CPFL derrotou o Central por 4 a 3 na grande final e ficou com a taça

Fotos: Sandro Thadeu

Anderson do Nascimento, do Ságua, foi o goleiro menos vazado Anderson Marques, do Rossada FC, foi o artilheiro do torneio

Os gols e as grandes jogadas na final animaram o publico 

Na semifinal, o Rossada FC saiu na frente, mas a CPFL virou Na outra semifinal, Divisional e Central fizeram um grande jogo


