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Na reunião realizada no Sintius, a Diretoria fez cobranças aos representantes do RH da Sabesp

Thabata GuerreiroA Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários de Santos e 
Região (Sintius) recebeu na 
manhã do dia 29 de agosto o 
superintendente de Recursos 
Humanos da Sabesp, Nilton 
João do Santos, assim como a 
gerente do Departamento de 
Gestão de Recursos Humanos, 
Ana Cristina Russo Nascimen-
to, e o gerente de Departamen-
to de Remuneração e Seleção, 
João Mitsunori Tuboni. Eles 
estiveram na sede da nossa en-
tidade para ouvir algumas das 
reivindicações dos trabalha-
dores da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira.

Uma exigência feita pela 
Diretoria foi a necessidade de 
o RH facilitar as transferências 
de funcionários, principal-
mente se existe uma permuta 
já acordada entre os funcioná-
rios, o que não acontece hoje, 
muitas vezes, por omissão das 
chefias. Santos ficou de anali-
sar os casos pendentes e agili-
zar essas trocas. 

O Sintius cobrou nova-
mente uma diretriz para cada 
superintendência sobre os 
plantões de final de semana 
dos setores,  porque atualmen-
te existe uma política para cada 
gerência, o que vem gerando 
problemas.

A proposta do Sindicato 
para o primeiro plantão do 
mês é de fazer o pagamento 
do sábado e folga no domingo. 
Os demais plantões do mês se-
riam pagos como hora-extra.

Santos adiantou que o 
setor passará obrigatoriamen-
te por mudanças em razão 
de uma investigação do Mi-

nistério Público do Trabalho 
(MPT).

Segundo ele, o MPT apre-
sentou um termo de ajusta-
mento de conduta (TAC) à 
empresa para regularizar a 
situação. O pedido está sendo 
analisado pela diretoria da Sa-
besp, assim como a viabilidade 
de fazer novos concursos pú-
blicos e a retomada da reposi-
ção automática de trabalhado-
res para sanar os problemas.

Santos revelou ainda que 
o cheque-farmácia e o vale-su-
permercado serão extintos. Po-
rém, está sendo estudada uma 
parceria com uma grande rede 
varejista para que o empregado 
tenha um cartão que possibili-
tará fazer as compras tanto no 
hipermercado, como em dro-
garias ligadas a esse grupo.

Em relação ao auxílio-cre-
che, a ideia é voltar a discutir a 
questão no próximo mês e até 
mesmo assegurar um aumen-
to no valor desse benefício. 

A Diretoria também pe-
diu maior agilidade na entre-
ga dos Perfis Profissiográficos 
Previdenciários (PPPs). Afinal, 
alguns trabalhadores têm se 
queixado que estão no aguar-
do por um período que vai de 
oito meses a um ano para a li-
beração desse importante do-
cumento que pode assegurar a 
aposentadoria especial.

Plano de Cargos e Salários
Uma das reivindicações 

dos trabalhadores é o apri-
moramento do atual Plano 
de Cargos e Salários (PCS). 
Santos afirmou que a Sabesp 
contratará ainda este ano uma 

empresa para fazer um novo 
PCS e corrigir algumas dis-
torções do atual.

Vale citar que os trabalha-
dores já tiveram a incorpora-
ção de 1% sobre suas remune-
rações, a título de PCS do ano 
passado no processo de avalia-
ção de competência e Desem-
penho. A discussão sobre a 
aplicação de verba de 1% para 
movimentação de pessoal des-
te ano será feita em outubro.

O representante da Sa-
besp informou ainda que já 
foi assinado recentemente o 
Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT) fechado em maio. 

Essa situação é fruto de 
uma demora da Comissão 
de Política Salarial (CPS), 
do Governo do Estado, em 
analisar os termos pactua-
dos. Isso tem prejudicado os 
aposentados e pensionistas 
complementados (G-zero) 

pagos pela Secretaria de Es-
tado da Fazenda, já que o 
reajuste dos benefícios só 
pode ocorrer a partir da as-
sinatura deste documento.

A Diretoria do Sintius 
está atenta. Vamos manter 
contato com os trabalhado-
res nas unidades da Sabesp 
da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira para lutar e 
para exigir melhorias da di-
reção da estatal.

Sabesprev

As eleições para os Con-
selhos Deliberativo e Fiscal da 
Sabesprev começam no dia 15. 
A Diretoria do Sintius apoia a 
candidatura do diretor de Im-

Eleições para conselhos Fiscal e 
Deliberativo começam no dia 15

prensa e Comunicação do Sin-
taema, José Antônio Faggian 
para o Conselho Deliberativo. 
Para o Conselho Fiscal, o Sin-
tius apoia o atual diretor de Sa-

neamento e Meio Ambiente do 
Sintaema, José Mairton Pereira 
Barreto. A votação eletrônica 
encerra-se às 18 horas do dia 21 
de setembro. 
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Start Engenharia

Categoria vai avaliar proposta e
definir indicativo de greve no dia 15

Empresa não avança em ações de política 
de emprego e de benefícios para afastados

Cteep

A Diretoria em reunião com o pessoal  de São Vicente

MR CostaA Diretoria do Sintius re-
alizará assembleia no próximo 
dia 15 com os trabalhadores 
da Start Engenharia para que 
a categoria possa avaliar a pro-
posta da empresa para a Con-
venção Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2016/2017.

Se os termos apresentados 
pela empreiteira não forem 
aceitos, o pessoal definirá uma 
data indicativa para a deflagra-
ção de uma greve.

As assembleias aconte-

Novos sócios - Agosto/2016

Cetesb
PPR 2017 e plano de 
carreira em debate

cem nas unidades de trabalho. 
Às 7 horas, acontece a reunião 
em Praia Grande, enquanto a 
de São Vicente está agendada 
para ter início às 7h30.

Nos últimos dias, os re-
presentantes do Sindicato 
estiveram fazendo reuniões 
setoriais na base para ouvir as 
reivindicações dos trabalhado-
res e identificar as prioridades 
na hora de negociar a nova 
CCT com os representantes da 
Start Engenharia.

Os representantes do 
Sintius e de outros sindica-
tos do Estado estiveram reu-
nidos com a Cteep, em 22 de 
agosto, em Jundiaí, para dis-
cutir melhorias na política 
de emprego e continuidade 
da concessão do benefício 
de vale-alimentação e vale-
-refeição para trabalhadores 

afastados por doença em pe-
ríodo superior a 90 dias. 

Entretanto, a empresa 
decepcionou a todos ao não 
apresentar nenhuma nova 
proposta para os benefícios 
durante essa última reunião 
sobre o tema.

Aos sindicalistas, restou 
apenas lamentar a postura 

da direção Cteep. Embora 
entenda o processo de tran-
sição na área de Recursos 
Humanos da empresa, a Di-
retoria do Sintius não aceita 
esse fator e nenhum outro 
como justificativa para fal-
tar na reunião uma proposta 
para as reivindicações dos 
trabalhadores. 

Afinal a exigência por 
melhorias nesses benefícios 
é antiga, principalmente o 
aumento na abrangência de 
trabalhadores pela política 
de emprego.

Uma outra reunião 
ocorrerá no dia 19 de setem-
bro, quando serão debatidos 
esses assuntos.

A Cetesb reuniu sindi-
calistas e outros represen-
tantes dos funcionários em 
25 de agosto, na sede da em-
presa, em São Paulo, para 
discutir algumas reivindi-
cações da categoria. Porém, 
a conversação foi marcada 
por discussões e sugestões 
de melhorias em cada item, 
avançando para o processo 
de finalização, mas sem uma 
conclusão definitiva para os 
principais temas, que vol-
tarão a ser debatidos ainda 
este ano.

Na oportunidade foram 
apresentados considerações 
e estudos sobre questões eco-
nômicas, como a PPR 2017, 

atualização da tabela de re-
embolso do PAMH para con-
sultas e diárias de hospitais, 
além do plano de carreira e 
profissional. Vale citar a atu-
ação do CRF, que apresentou 
uma proposta de banco de 
transferências para movi-
mentação de empregados.

A abertura para discus-
são dessa última reivindica-
ção foi sugerida pela Dire-
toria do Sintius, na reunião 
anterior, que ocorreu em 
30 de junho, pois consta 
na pauta de reivindicação 
anual da categoria, mas en-
tendia-se que o assunto po-
deria ser discutido fora da 
campanha salarial.

Almyr de Souza Pandim - Ativa/CPFL
Denise Consuelo Oliveira - Ativa

Devair Maia da Silva - Ativa/Cteep
Flávia Ferreira de S. dos Santos - Ativa/Sabesp

João Celestino da Costa Neto - Ativa/CPFL
João Guimarães da Silva - Ativa/CPFL 

Paulo Roberto Costa - Ativa/CPFL
Renato Campos May - Ativa/Sabesp
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A competência incomoda
os incompetentes

Mensagem da presidência

Ilustração e foto: Thabata GuerreiroA nossa Diretoria foi 
surpreendida recentemente 
com uma sentença da Justiça 
que determinou a suspensão 
da elegibilidade do secretário 
de Assuntos Jurídicos, Fausto 
Simões Junior, de forma arbi-
trária, sem dar a ele a condição 
de defesa. A Diretoria entende 
que pedidos e acatos de impug-
nação de candidatura deve-
riam ter ocorrido no prazo es-
tabelecido durante as eleições 
sindicais e não após o resultado 
das urnas e da posse. Sem dú-
vida, serão tomadas medidas 
judiciais para essa situação.

Paralelo a isso, alguns 
membros da chapa derrotada 
nas urnas das eleições do nos-
so Sindicato ficam cantando 
vitória e divulgando ampla-
mente o assunto, comemo-
rando a saída de um diretor 
competente para a função 
e que se dedica a favor dos 
trabalhadores. Afinal, com o 
trabalho dele, foi ampliado o 
corpo jurídico do Sindicato, 
com a implantação do aten-
dimento previdenciário na 
sede. Por incrível que pareça, 
as despesas totais da secreta-
ria diminuíram com a revisão 
dos contratos na atual gestão. 
Ou seja, mais serviços jurídi-
cos a favor dos sindicalizados 
com menos custo para o Sin-
dicato e para os trabalhadores.

Além disso, a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos passou 
por uma reestruturação or-
ganizacional que permitiu sa-
ber quais processos estão em 
andamento e que estágio se 
encontram. Antes, o sindica-
lizado ligava na Sede para sa-
ber de um processo e recebia a 
informação de que estava em 
Brasília, de acordo com relatos 
dos próprios sindicalizados, 
e alguns desses casos já esta-
vam julgados há muito tempo. 
Hoje, quem tem processo re-
cebe um número para consul-
tar pela internet diretamente 
no site Judiciário ou, se prefe-
rir, continua se informando na 
própria sede.

Coisas como essas cita-
das incomodam alguns, mes-
mo que eles sejam beneficia-
dos por essa competência, 
porque enxergam apenas o 
próprio umbigo e comemo-
ram um prejuízo para toda 
a categoria, pois interrompe 
momentaneamente um pro-
cesso de melhoria no Depar-
tamento Jurídico.

Mas não é só isso. Tra-
ta-se de uma das pontas do 
iceberg. Os dois últimos 
eventos realizados pela Di-
retoria, Festa da Tainha e, 
mais recente, a Sardinhada, 
geraram receitas para o Sin-
dicato, ou seja, renda. Bem 
diferente do último evento 
da gestão anterior, que nos 
deu muito prejuízo, pois 
teve um custo de R$ 18 mil 
e só 23 pagantes, outros tan-
tos foram de graça, comer e 
se divertir à custa dos traba-
lhadores. Veja o que só essa 
comparação nos mostra.

E tem mais. A nova sub-
sede em Registro está quase 
pronta para ser a casa dos 
trabalhadores no Vale do 
Ribeira. A subsede será mais 
ampla, com espaço para fa-
zer assembleias e eventos de 
pequeno porte, além de ser 
bem localizada e de o De-
partamento Odontológico 
ganhar novas instalações e 
equipamentos modernos. 

Enquanto isso. a atu-
al Diretoria paga caro pelo 
abandono das categorias na 

gestão anterior, que deixou 
de comparecer na base para 
conversar com os trabalha-
dores. Há um esforço grande 
da atual gestão em desfazer a 
ideia de que a Diretoria não 
serve para nada e de plantar 
credibilidade, pois é isso que 
assegura melhores acordos 
coletivos. Destruir a credibi-
lidade e plantar incertezas só 
prejudica os trabalhadores.

Entretanto, os traba-
lhadores reclamam com ra-
zão. Duas categorias foram 
desprezadas a tal ponto que 
ficaram sem acordo coletivo. 
Em uma delas, a data-base 
era 1º de janeiro e até o dia 
30 de novembro de 2015, 
quando encerrou o manda-
to anterior, o ACT não havia 
sido fechado. Atualmente, 
essa situação já está regula-
rizada e estes mesmos tra-
balhadores conquistaram 
o plano de saúde com pa-
gamento de 50% do valor. 
Nem isso eles tinham.

Fora outros tantos ca-
sos, como o de uma estação 
da Sabesp, em Guarujá, em 
que o trabalhador se sur-
preendeu com a presença 
da Diretoria, afirmando que 
trabalhava lá há seis anos e 
era a primeira vez que via o 
Sindicato naquele local. 

Por aí foi. O impeach-
ment foi nas urnas.

Carlos Alberto de Oliveira
Cardoso, Platini

Implante
dentário não 
é só estética

Saúde

Novo convênio - Funcesp
Depois do empenho da Diretoria, a 

cirurgiã-dentista Maria José Silveira de 
Oliveira está credenciada na Funcesp

A perda de um ou mais 
dentes vai muito além do 
comprometimento estético. 
Quando um dente é perdido, 
há outros problemas na fun-
ção mastigatória, estomacais 
(por não triturar o alimento 
adequadamente), assim como 
dores musculares.

Esse tipo de situação, 
que prejudica a autoestima 
da pessoa, pode acarretar a 
perda de outros dentes, já 
que eles podem se movimen-
tar ou ficar sobrecarregados. 
De maneira até involuntária, 
a pessoa passa a desenvolver 
hábitos para "esconder as fa-
lhas", como colocar a mão na 
boca, dar sorriso torto etc.

Para não prejudicar a saú-
de, o implante dentário é fun-
damental. Essa técnica nada 
mais é do que a reposição da 
raiz do dente perdido a fim de 
substituir desde um único ele-

mento até todos os dentes.
Após a colocação dos 

implantes e espera do tempo 
de osseointegração, ocorre a 
reabilitação com as próteses 
sobre implantes, com a van-
tagem de manter íntegros os 
outros dentes.

Por ser um procedimen-
to mais complexo, o implante 
dentário não é realizado no 
consultório instalado na sede 
do Sintius. 

Agende uma avaliação so-
bre a necessidade de fazer um 
implante dentário pelo telefo-
ne 3224-5027. Invista em sua 
saúde, em seu sorriso e sinta o 
prazer de sorrir novamente! 

O consultório das cirurgi-
ãs-dentistas Cíntia Palaviccini 
Pereira e Maria José Silveira de 
Oliveira está localizado no pré-
dio The Blue Office, que fica na 
Av. Senador Feijó, 686 cj. 931, 
Encruzilhada, em Santos.  

As cirurgiãs-dentistas Cíntia Palaviccini Pereira e Maria 
José Silveira de Oliveira (à direita) são as responsáveis
pelo atendimento odontológico oferecido pelo Sindicato

Vem aí o 2º Encontro de Jovens Urbanitários
Para trabalhadores da categoria até 39 anos.
Em breve mais informações (site e facebook).
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Aposentados e pensionistas

Festa dos aposentados e pensionistas
deste mês será realizada no próximo dia 30

A Diretoria do Sintius 
promove a festa dos aposen-
tados e pensionistas aniversa-
riantes de setembro no próxi-

mo dia 30, às 9h30, no Sintius. 
A festa será realizada em 

uma sexta-feira. Traga a fa-
mília para participar desse 

A festa dos aniversariantes do mês de agosto foi realizada no último dia 31, em nossa sede

Destaque do mês

Marcela convive com os associados do Sintius desde 2010

Venha até a SAAP para
fazer recadastramento da 

cesta básica da Eletropaulo

Fotos: Thabata Guerreiro

Atualização de dados
cadastrais para a SAAP
Solicitamos que as alterações de dados

cadastrais dos aposentados(as) e
pensionistas sejam comunicadas à SAAP, 
como mudança do número de telefones

(celular e fixo), local de residência e
endereço de e-mail. Quem ainda não
tem a carteirinha de associado(a), por

favor, traga duas fotos recentes para a SAAP.

Embora tenha sido con-
tratada para trabalhar no 
Sintius em janeiro deste ano, 
Marcela Matos de Andrade 
já estava bastante familiari-
zada com a categoria e com 
os demais funcionários do 
Sindicato. Isso se deve ao 
fato de ter atuado, desde no-
vembro de 2010, no consul-

tório odontológico instalado 
em nossa sede, administra-
do pela Orion.  

Por conta de sua simpa-
tia, do bom relacionamento 
com os associados e de sua 
competência, Marcela foi 
contratada pelo Sintius e 
hoje trabalha na tesouraria 
da entidade. 

importante momento de 
confraternização na sede do 
Sindicato e para rever os ami-
gos e ex-colegas de trabalho. 

Aviso aos aposentados e pensionistas
complementados da Sabesp (G-Zero)

Os(as) aposentados(as) 
e pensionistas da Eletropau-
lo que não conseguiram fazer 
o recadastramento da cesta 
básica até o dia 31 de agosto, 
podem vir até a Secretaria de 
Assuntos para Aposentados e 
Pensionistas (SAAP) do Sin-

tius e conversar com o secretá-
rio Carlos Sílvio, o Sivoca. 

Retirada das cestas
Além disso, a SAAP in-

forma que a retirada das ces-
tas básicas da Eletropaulo 
deve ser feita na Adega do 

Falecimentos
Adalberto Marques de Lima - CPFL Piratininga

Falecido em 10/08/2016

Áurea Simões dos Santos - Eletropaulo
Falecida em 22/08/2016

Benedicto Rondão  - Sabesp
Falecido em 30/08/2016

Carlos Batista I - Eletropaulo
Falecido em 29/08/2016

Cláudio José Faria Galiazzi - Sabesp
Falecido em 14/08/2016

Lydio Laurindo de França - Sabesp
Falecido em 02/08/2016

Neusa Luciano Ramos - Sabesp
Falecida em 02/08/2016

Terezinha de Jesus Oliveira - Sabesp
Falecida em 07/07/2016

Beto, que fica na Rua Luísa 
Macuco, 89/91, Vila Ma-
thias, em Santos. A retirada 
das cestas básicas pode ser 
feita de segunda a sábado. 
Mais informações pelos te-
lefones (13) 3234-3075 ou 
(13) 3235-2909.

Os(as) aposentados(as) e 
pensionistas da Sabesp que são 
pagos pela Secretaria de Esta-
do da Fazenda devem, prova-

velmente, receber os valores 
retroativos do reajuste apenas 
no 5º dia útil de outubro.  A in-
formação é do RH da Sabesp. 

A demora está relacionada a 
questões administrativas do 
Conselho de Defesa dos Capi-
tais do Estado (Codec).

Esporte
Equipes dos urbanitários são destaques 
na etapa municipal do 69º Jogos do Sesi

A equipe de futebol de 
campo da CPFL ficou como 
vice-campeã da fase munici-
pal do 69º Jogos do Sesi, ao 
perder a grande final para a 
Bunge por 4 a 2. O time da 

Sabesp ficou na terceira colo-
cação ao ganhar por WO da 
empresa Anglo American.

Já no futebol society 
master, o coletivo formado 
por companheiros da Sa-

besp faturou a taça ao su-
perar na final a CPFL. Já no 
futsal, a equipe dos eletri-
citários ficou com o título, 
enquanto a Sabesp alcançou 
o terceiro lugar.

Hora de celebrar


