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OPOSIÇÃO COVARDE INSISTE
EM ENFRAQUECER A CATEGORIA

URBANITÁRIA EM NOSSA BASE

Sintius exige 
respeito da nova 
empreiteira da 

CPFL Piratininga
No dia 1º de agosto, a empresa Bure-

au Veritas assumiu o serviço de corte de 
energia realizado pela Start Engenharia. 
Além de não ter aproveitado a mão de 
obra da empreiteira anterior, a nova em-
presa não estaria respeitando a Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) e não 
teria os documentos necessários para 
atuar na região. P. 4

Pior: a Bureau Veritas vem se re-
cusando a manter um diálogo com a 
Diretoria do Sindicato dos Urbanitários 
de Santos e Região (Sintius) desde o iní-
cio de junho. Diante disso, a instituição 
apresentou um pedido de mesa-redonda 
na Gerência Regional do Trabalho e Em-
prego de Santos (GRTE-Santos).

Aqueles que falam e não escrevem ou escrevem e não 
assinam já demonstram um desvio de caráter grave e de-
vem ser evitados e banidos das entidades representativas 
da sociedade. E devemos defender o Sintius dessa intro-
missão irresponsável que prejudica os trabalhadores.

Frequentemente, a categoria tem sido alvo da investida 
de opositores da categoria que tentam a todo custo enfra-
quecer a mobilização sindical e evitar de toda forma o em-
bate contra as ações injustas das empresas, porque é claro: 
quanto mais fraca a luta, maior é o poder dos patrões. E 
é nesse lema que a oposição age contra a gente, lançando 
mentiras em informativos que desinformam com calúnias 
sobre as atitudes dos representantes dos trabalhadores.

Afinal, se é verdade aquilo que propagam, porque não 
colocam o nome nesse pseudo jornal? A resposta é sim-
ples: não assinando essas divulgações, eles podem fugir 
da responsabilidade. Mas o mais intrigante é que se uti-
lizam de espaços de informações da Sabesp e fixam em 
murais da empresa esses materiais anônimos. Por que a 
empresa lhes dá essa credibilidade e liberdade?

Alguns gestores da Sabesp, por sua vez, não deveriam 
permitir que os quadros de avisos fossem utilizados com 
material sem que exista a clareza de um responsável, pelo 
simples fato de prejudicar a credibilidade das outras di-
vulgações fixadas neste espaço. Qual a credibilidade des-
se mural em que qualquer um vai lá e fixa o que quiser 
sem fonte e nem fundamentação?

Oposição tem que ser feita, mas com coragem, res-
ponsabilidade e propostas de melhorias para todas as di-
ferentes necessidades dos trabalhadores e seus familiares, 
e não com mentiras que descontroem e prejudicam a to-
dos. IRRESPONSÁVEIS!

Festa dos aposentados
e pensionistas do mês

também será celebrada
na subsede de Registro 

P. 3

Palavra do diretor: 
trabalhador precisa ter 

em mente a importância
da qualificação profissional  

P. 2

Sabesp tem até o final
do mês para resolver 
pendências sobre a

questão das horas extras 
P. 5

Departamento Jurídico
inicia atendimentos 

a companheiros 
no Vale do Ribeira 

P. 8

Relatório provisório 
da CPI da Previdência 

demonstra que não
há déficit no setor 

P. 6

Aproveite para tirar
dúvidas de serviços

oferecidos pela Funcesp 
na sede do Sindicato

P. 7
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Trabalhadores precisam 
se preparar para o futuro

Fotos: Thabata Guerreiro

Roberto Carlos Vasques é 
o secretário de Energia

Palavra do presidente Palavra do diretor

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, 
o Platini, é presidente do Sintius

Companheiros devem 
agir antes que seja tarde

É hora de capacitar e se inovar 
no mercado de trabalho, devido às 
novas tecnologias renováveis e de 
eficiência energética por meio da 
instalação de placas fotovoltaicas, 
que nada mais é do que a troca de 
iluminação antiga pela de LED.

Nós, trabalhadores, precisamos 
nos atualizar durante a carreira. No 
dia 7 de julho, foi publicado no Di-
ário Oficial do Estado um termo de 
cooperação entre a Secretaria de Es-
tado de Energia e Mineração e o Cen-
tro Paula Souza para a implantação 
de dois cursos para a formação de 
profissionais nessas duas áreas  nas 
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia de São 

Paulo (Fatecs). 
A previsão é que as futuras mo-

dalidades sejam oferecidas no pro-
cesso seletivo de 2018.  A expectativa 
é que parte desses cursos seja insta-
lada nas unidades da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira. Por esse 
motivo, o Sintius vai trabalhar nesse 
sentido para mostrar a importância 
estratégica desses cursos para quali-
ficar a mão de obra local.

A ideia é oferecer ao público o 
curso técnico de Sistemas de Ener-
gias Renováveis, na modalidade se-
mipresencial, com aulas presenciais 
nas Etecs e em um ambiente virtu-
al com o suporte de um professor 
orientador. 

Também será oferecido curso de 
Especialização Técnica de nível mé-
dio de Gestão de Energia, voltado a 
quem busca obter conhecimentos 
mais específicos na área. O curso 
superior tecnológico das Fatecs será 
o de Gestão de Energia/Eficiência 
Energética.

Isso fará com que a necessidade 
de profissionais capacitados aumen-
te cada vez mais, principalmente em 
sistemas para a geração de energia 
em indústrias, comércios e residên-
cias, o que abrirá espaço para esse 
novo mercado, estimulando a gera-
ção de emprego e o aumento de ren-
da da população.

O Brasil passa por um momento 
bastante turbulento do ponto de vista 
político. A maioria da sociedade ficou 
perplexa com o Congresso Nacional ao 
barrar a ação contra o presidente Mi-
chel Temer (PMDB), que é acusado de 
corrupção passiva. Diante dessas cenas 
de desfaçatez protagonizadas pelos nos-
sos parlamentares, muitos perderam a 
esperança de que esse jogo possa virar.

Apesar do desânimo, esse senti-
mento deve servir de combustível para 
que o povo brasileiro possa votar me-
lhor nas próximas eleições e assuma, 
de fato, a responsabilidade de dar uma 
nova identidade aos políticos de nosso 
país. A Baixada Santista não possui ne-
nhum representante nem na Câmara, 
nem no Senado que esteja sintonizado 

com os anseios e as reivindicações dos 
trabalhadores.

Diante desse contexto, os sindica-
tos possuem um papel importante de 
irem às bases e instruírem os compa-
nheiros. Pensando nisso, a Diretoria do 
Sintius percorrerá os locais de trabalho 
nas próximas semanas para fazer esse 
diálogo e construir esse novo futuro. 

Muitas mudanças já foram aprova-
das pelo Congresso e sancionadas por 
Temer. Outras medidas drásticas para 
enfraquecer os sindicatos e prejudicar a 
qualidade de vida dos trabalhadores es-
tão em andamento. Por esse motivo, os 
companheiros precisam se posicionar 
diante de tudo o que vem ocorrendo.

A liderança sindical tem um pa-
pel fundamental nessa tarefa por ter 
um maior contato com a política, por-
que nem sempre o trabalhador possui 
o tempo disponível para acompanhar 
tudo o que vem ocorrendo.

Existe um movimento orquestra-
do dos corruptos para favorecer os pa-
trões na relação Capital x Trabalho ao 
enfraquecer as entidades de defesa dos 
trabalhadores, como sindicatos, Minis-
tério do Trabalho, Justiça do Trabalho e 
Ministério Público do Trabalho. Nessa 
hora, não há nem esquerda, nem di-
reita. Todos estamos juntos no mesmo 
balaio. Precisamos estar unidos para de-
fender os interesses dos trabalhadores e 
evitar retrocessos sociais no Brasil.
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CESTA BÁSICA - ELETROPAULO
A Secretaria de Assuntos para Aposentados 

e Pensionistas (SAAP) informa que os 
carnês da cesta básica dos aposentados

 e pensionistas da Eletropaulo 
sindicalizados já estão disponíveis para 

serem retirados na sede do Sintius, na SAAP

Festa dos aniversariantes do mês 
acontecerá na subsede do Vale no 
dia 28. Em Santos, será no dia 31

G-Zero da Sabesp

Problema burocrático
trava reajuste de benefícios

Os aposentados e pensionistas 
complementados da Sabesp (G-Ze-
ro) que são pagos diretamente pela 
Secretaria de Estado da Fazenda 
ainda não receberam os benefícios 
com a correção de 3,71%, confor-

A festa dos aniversariantes de julho foi realizada no último dia 28

me definido no Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) aprovado pela cate-
goria, em junho. O motivo do atra-
so dessa correção está relacionado a 
problemas internos administrativos 
da empresa.

Aposentados e pensionistas

Thabata GuerreiroA Diretoria do Sintius promove a 
festa dos aposentados e pensionistas 
aniversariantes de agosto no próxi-
mo dia 31, a partir das 9h30, na sede 
do Sintius. O evento será realizado 
na última quinta-feira do mês. Venha 
aproveitar esse importante momento 
de confraternização e de alegria ao 
lado de amigos e parentes. 

A Diretoria aproveita a oportu-
nidade para se desculpar com os ani-
versariantes de julho, porque o café 
da manhã seria ofertado por uma 
empresa contratada, mas ela não 
cumpriu o combinado. Por esse mo-
tivo, houve a necessidade de provi-

denciar a alimentação às pressas aos 
convidados. 

Vale do Ribeira
Atendendo a pedidos, a Direto-

ria do Sindicato decidiu que passará 
a fazer uma confraternização para 
celebrar a vida dos aposentados e 
pensionistas do Vale do Ribeira.

O evento ocorrerá a cada dois 
meses. O primeiro do gênero está 
agendado para o dia 28 de agosto, 
quando serão celebrados os aniver-
sariantes de julho e de agosto. A festa 
ocorrerá na subsede do Sintius, em 
Registro, a partir das 9h30.

Governo antecipa parte
do 13º salário para agosto

Aposentados e pensionistas come-
çam a receber a antecipação da primei-
ra parte do abono anual, conhecido 
como 13º, a partir do dia 25 de agosto. 
O decreto que autoriza a antecipação 
do pagamento da gratificação natalina 
foi autorizado pelo Governo Federal 
no final de julho.

A expectativa é de que 29,4 mi-
lhões de benefícios receberão a pri-
meira parcela do abono anual, que 
corresponde a 50% do valor do 13º e 
representa uma injeção extra na eco-
nomia de, pelo menos, R$ 19,8 bilhões, 
nos meses de agosto e setembro.

O extrato mensal de pagamen-
to estará disponível para consulta na 
página da Previdência Social www.
previdencia.gov.br e nos terminais de 

autoatendimento da rede bancária jun-
tamente com o extrato de pagamento 
de benefícios da folha de agosto.

Não haverá desconto de Imposto 
de Renda (IR) nesta parcela. O IR so-
bre o 13º apenas é cobrado em novem-
bro e dezembro, quando será paga a se-
gunda parcela da gratificação natalina.

Aposentados e pensionistas, em 
sua maioria, receberão 50% do valor 
do benefício. A exceção é para quem 
passou a receber o benefício depois de 
janeiro. Neste caso, o valor será calcu-
lado proporcionalmente. Os segurados 
que estão em auxílio-doença também 
recebem parcela menor que os 50%. 
Como esse benefício é temporário, o 
INSS calcula a antecipação proporcio-
nal ao período.
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Start Engenharia

Diretoria pede mesa-redonda
para enquadrar nova empreiteira

Fotos: Sandro Thadeu

Diretoria fez protesto para defender os trabalhadores da Start na porta da sede regional da CPFL e levou o assunto para discussão na Gerência Regional do Trabalho 

Negociação do termo aditivo de ACT está em andamento
A Diretoria do Sintius está 

aguardando a data da segunda reu-
nião de negociação para tratar de um 
termo aditivo ao Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) 2017/2019 da CPFL 
Piratininga, conforme solicitado 
pelo Sindicato durante mesa-redon-
da realizada na GRTE-Santos.

Os trabalhadores já estão cientes 
da proposta da empresa. Esse comu-
nicado foi feito durante as reuniões 
setoriais realizada no mês passado. 

Assim que ocorrer a nova rodada de 
negociação, o Sindicato convocará 
assembleia para a categoria avaliar as 
melhorias apresentadas pela CPFL.

Majoração da escala 6 x 3
O Sintius deverá chamar em 

breve uma assembleia para os com-
panheiros da empresa analisarem a 
nova proposta para a majoração da 
jornada de trabalho dos funcioná-
rios da Baixada Santista que atuam 

em regime de prontidão.
No final do ano passado, a CPFL 

apresentou ao Sindicato a sugestão 
de acrescer 40 minutos à jornada 
diária de trabalho dos funcionários 
que atuam na escala 6 x 3, passando 
de 7h20 para 8 horas. O horário de 
almoço seria ampliado de 30 minu-
tos para 1 hora.

Em janeiro, a ideia da empresa 
foi rejeitada pela maioria dos traba-
lhadores. Após esse pedido, a empre-

sa apresentará uma nova proposta à 
carreira dos eletricistas para atender 
aos anseios do Sintius e da categoria.

PLR
No dia 14 deste mês, às 10 horas, 

o Sindicato participará da reunião na 
sede do Grupo CPFL, em Campinas, 
onde será apresentado o novo forma-
to de Participação sobre Lucros e Re-
sultados (PLR) a partir do próximo 
ano.

CPFL Piratininga

O Sintius protocolou, no início de 
agosto, um ofício na Gerência Regional 
do Trabalho e Emprego de Santos (GR-
TE-Santos) para que a empresa Bureau 
Veritas participe de uma mesa-redonda 
com o Sindicato a fim de apresentar do-
cumentos comprovatórios para a reali-
zação de serviços na Baixada Santista e 
fazer ajustamentos nos contratos dos tra-
balhadores, com o objetivo de adequá-
-los à Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). O tema já foi levado ao conheci-
mento da GRTE-Santos, em julho.

Desde o final de junho, a Direto-
ria vem insistindo em estabelecer um 
canal de diálogo com a empreiteira 
que substituiu a Start Engenharia no 
serviço de corte de energia a partir 
deste mês, mas os representantes da 
Bureau Veritas, cuja base local está 
instalada há 200 metros da sede do 
Sindicato, não deram nenhum retor-
no até este momento.

A Diretoria também demons-
trou seu inconformismo com o fato 
de a empreiteira não querer aprovei-

tar os cerca de 40 trabalhadores da 
Start, que são experientes e conhe-
cem a região. Por esse motivo, fez um 
protesto em frente à sede regional 
da CPFL, em Santos. O ato ganhou 
grande repercussão na imprensa.

O Sindicato já deixou claro que 
não abre mão da representação des-
ses trabalhadores, porque eles es-
tão em nossa base territorial. Além 
disso, a nova empresa deve seguir 
a CCT em vigor, já que os serviços 
prestados por ela são atividades-fim.

Nova CCT
Nesta segunda semana de agos-

to, o Sintius participará de mesa de 
negociação, em São Paulo, para dis-
cutir a nova CCT com os represen-
tantes do Sindicato da Indústria de 
Instalações Elétricas, Gás, Hidráu-
licas e Sanitárias do Estado de São 
Paulo (SindInstalação). 

Quando houver uma proposta 
por parte do setor patronal, a Dire-
toria convocará uma assembleia para 
os trabalhadores da Start a avaliarem. 
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Saneamento

Errata: resultado da consulta
 do PPR igualitário na Sabesp
Por um erro da edição, o resul-

tado da consulta sobre o modelo do 
Programa de Participação de Resul-
tados (PPR) da Sabesp divulgado no 
Jornal Urbanitário de julho foi publi-
cado de forma equivocada. O correto 

é que 87% dos companheiros da Bai-
xada Santista e do Vale do Ribeira são 
favoráveis ao pagamento igualitário 
da PPR. Outros 12% querem manter a 
PPR no modelo atual e apenas 1% vo-
tou em branco ou nulo nessa pesquisa.

Dia e horário
4/9 - 8 horas
6/9 - 10 horas
6/9 - 14 horas

11/9 - 7h30
12/9 - 7h30

13/9 - 13 horas
14/9 - 7h30
15/9 - 7h30
18/9 - 7h30
19/9 - 7h30
20/9 - 7h30
21/9 - 7h30
22/9 -7h30
26/9 - 7h30
27/9 - 7h30
28/9 - 7h30

Local
Cteep - Cubatão
Cetesb - Cubatão
Cetesb - Santos

Sabesp - ETA/Cubatão
Sabesp - Divisional Santos

Sabesp - Cubatão
Sabesp - Guarujá

Sabesp - São Vicente
Sabesp - Praia Grande

Sabesp - EPC/Lab./Adução
Sabesp - Central
Sabesp - Bertioga
Sabesp - Saboó

Sabesp - Itanhaém
Sabesp - Mongaguá 

Sabesp - Peruíbe

Calendário previsto de reuniões setoriais

Sintius cobrará posicionamento da
Sabesp sobre questão das horas extras

A Diretoria do Sintius está cobran-
do da Sabesp uma posição em relação 
à mudança nas escalas de plantão dos 
trabalhadores, já que vem provocando 
uma série de problemas e prejuízos à 
categoria. Caso nenhuma medida seja 
tomada até o final de agosto, o Sindica-
to terá de agir e a deflagração de uma 
greve não está descartada. 

Durante as audiências de concilia-
ção relacionadas ao Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) deste ano, ficou estabe-
lecido que a empresa teria até o dia 31 

A Diretoria do Sindicato reali-
zará no próximo dia 22, às 13 horas,  
assembleia com os trabalhadores 
do consórcio Cembra/Gerconsult, 
na sede da empresa. A categoria vai 
analisar a proposta da empresa rela-
cionada ao Plano de Participação dos 
Empregados nos Resultados (PPR) 
referente ao período de 1º de abril de 
2017 a 31 de março de 2018. A minu-
ta do documento já está sendo ava-
liada pela Diretoria do Sintius. 

deste mês para resolver essa situação. 
Esse problema foi iniciado no ano 

passado, quando a companhia deter-
minou que os trabalhadores que en-
traram na empresa a partir de 2009 
tinham de cumprir a jornada semanal 
de 40 horas de trabalho de terça a sá-
bado e não mais de segunda a sexta.

Na área administrativa, a Sabesp 
adotou o banco de horas em alguns se-
tores sem o amparo do ACT.  Na ocasião, 
a Diretoria manifestou sua indignação 
diante dessa mudança de forma tão 

brusca, o que afeta diretamente a rotina 
dos trabalhadores e familiares. Por isso, 
cobra o pagamento de horas extras.

Reuniões setoriais
Para o próximo mês, a Diretoria 

do Sintius já definiu um programa 
de reuniões setoriais para conversar 
com a categoria diretamente nos lo-
cais de trabalho. 

Confira abaixo o calendário pre-
visto dessas reuniões para o mês de 
setembro.

Trabalhadores da
Cembra/ Gerconsult  

analisam proposta de 
PPR ainda neste mês

Ilustração: Thabata Guerreiro
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Mais de R$ 2 trilhões deixam de 
ir para a Previdência, aponta CPI

Luta sindical

Geraldo Magela/Agência SenadoO balanço parcial das atividades 
da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Previdência, do Sena-
do, demonstra que a reforma no se-
tor defendida pelo presidente Michel 
Temer é desnecessária e não tem ra-
zão de ser colocada em prática.

Especialistas e entidades de di-
versos setores da sociedade, como 
fiscais da Previdência, apresentaram 
farta documentação comprovando 
que a soma dos desvios, sonegações, 
dívidas e Desvinculação das Receitas 
da União (DRU) chegam a mais de 
R$ 2 trilhões, montante que poderia 
ser utilizado para honrar os paga-
mentos de aposentadorias e pensões.

Durante os trabalhos, foram 
apontadas divergências conceitu-
ais sobre as receitas tributárias que 
financiam a Previdência Social no 
Brasil. Nas apresentações, especialis-
tas disseram que o Governo Federal 
elabora a contabilidade previdenciá-
ria a partir das próprias convicções 
e não baseadas na Constituição Fe-
deral. Isso demonstra que o déficit 
defendido pela atual gestão contém 
incongruências técnicas.

A CPI tem como meta investi-

gar as contas da Previdência Social 
e esclarecer com precisão as receitas 
e despesas do sistema do ponto de 
vista contábil, financeiro, orçamen-
tário, operacional e atuarial. Dessa 
forma, durante as audiências públi-
cas, especialistas destacaram que a 
legislação tributária brasileira possui 
contradições e brechas que facilitam 
a sonegação e a discussão do débito 
tributário com a utilização de meca-
nismos processuais e de ordem legal 
e estabelecem uma espécie de “plane-
jamento tributário”, como exemplo, o 
Refis (Programa de Recuperação Fis-
cal).

Impunidade 
A CPI constatou também que 

há uma total impunidade em relação 
àqueles que cometem os crimes con-
tra à Previdência, como a sonegação 
e apropriação indébita. Está compro-
vado que os estudos apresentados 
pelo governo em relação aos dados 
demográficos, de expectativa de vida 
e do crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) são frágeis, inconsisten-
tes e sem critérios técnicos mais ri-
gorosos.

O trabalho da CPI da Previdência acaba em setembro, mas pode ser prorrogado

Sintius participa de reunião do
Comitê de Bacias Hidrográficas
A secretária de Saneamento e 

Meio Ambiente do Sindicato dos 
Urbanitários de Santos e Região 
(Sintius), Beatriz Salvador Dias, par-
ticipou, no último dia 21, da 46ª reu-
nião ordinária do Comitê de Bacias 
Hidrográficas da Baixada Santista 
(CBH-BS).

Durante o encontro, realizado 
no auditório da Secretaria de Educa-

ção de Praia Grande, os integrantes 
do CBH-BS aprovaram o plano de 
aplicação de investimentos e custeio 
da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na região metropolitana 
para este ano.

Além disso, foram discutidas as 
prioridades de investimento do co-
mitê ao Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro).

Meio Ambiente

De acordo com os especialistas, 
as questões mais graves são as infor-
mações de que o governo agrega na 
contabilidade previdenciária despe-
sas que, em tese, deveriam ser finan-
ciadas com recursos do orçamento 
fiscal e não da Seguridade Social. 
Observam que, apesar do agrava-
mento do déficit apontado pelo go-
verno, medidas paralelas estão sendo 
adotadas no sentido contrário à re-

dução de gastos, algumas derivadas 
do impacto da reforma trabalhista.

A CPI aponta que a exclusão das 
contribuições sociais que deveriam 
financiar a Previdência junto com a 
Seguridade Social, como o Cofins, a 
CSLL e as receitas do PIS/Pasep, e lo-
terias, são forjadas pelo governo por 
meio de um resultado orçamentário 
artificial e negativo com a intenção 
de agravar o déficit.

Especialistas ouvidos pela CPI co-
bram mais rigorosidade e transparência 
da administração pública, além da ne-
cessidade de ampliar o diálogo do go-
verno com a sociedade. 

Eles criticam a falta de educação 
previdenciária para que a contribuição 
seja estimulada entre os cidadãos. De-
fendem uma auditoria independente 
nas contas da Previdência e a criação de 
mecanismos mais ágeis para a cobrança 
da dívida ativa.  É unânime o pedido de 

solicitação de revisão das isenções pre-
videnciárias a entidades filantrópicas, o 
fim das desonerações das contribuições 
sobre a folha de pagamento de empre-
sas e o fim da DRU. 

Combates às fraudes na conces-
são, revisão sistemática dos benefícios, 
principalmente de incapacidade, neces-
sidade de uma auditoria de fiscalização 
mais rigorosa e recuperação da dívida 
são alguns meios viáveis para garantir o 
futuro da aposentadoria dos brasileiros. 

Para especialistas, é preciso avançar
na transparência e combate às fraudes 
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Assistência ao sindicalizado

Fundação CESP está à disposição 
para tirar dúvidas de associados

Assembleia aprova prestação de 
contas do Sintius referente a 2016

A 2ª edição da Festa da Tainha foi realizada nos dias 8 e 15 de julho

2ª edição da Festa da Tainha agita 
Colônia de Férias, em Caraguatatuba

David Costa

Quando chega o inverno, um ali-
mento típico e muito apreciado pelos 
brasileiros é a tainha. Pensando nis-
so, a Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba, promo-
veu nos dias 8 e 15 de julho a 2ª edi-
ção da Festa da Tainha.

A iniciativa partiu do conselho 
da colônia, que é formado por repre-
sentantes de quatro sindicatos que 
são proprietários daquele espaço: 
Eletricitários de São Paulo, Sindga-
sista, Sintetel e Sintius. 

O evento reuniu um número de 
participantes maior do que na edição 
do ano passado, o que comprova a qua-
lidade dessa iniciativa e do pescado ofe-
recido aos hóspedes de nossa colônia.

O melhor de tudo é que o ofere-
cimento da tainha na brasa durante 
o jantar de sábado não teve nenhum 
custo a mais para os nossos hóspe-
des, que tiveram a oportunidade de 
desfrutar da colônia, em julho, com 
preços promocionais, entrando às 
sextas-feiras e saindo aos domingos.

O trabalhador da Sabesp 
Edinilson Nunes do 

Santos é o mais novo
integrante da Diretoria 
Executiva do Sintius.
Ele foi escolhido para 
comandar a Secretaria 
de Políticas Sociais e 

Assuntos Socioculturais 
no lugar da companheira 

Maria de Fátima 
Aparecida Borges, que 

também atua na Sabesp

A Diretoria do Sintius conseguiu 
facilitar a vida dos usuários atendidos 
pela Fundação CESP (Funcesp) que 
precisam tirar dúvidas a respeito do 
plano de saúde e questões relacionadas 
à previdência. Ao invés de buscarem 
o atendimento no escritório em São 
Paulo, muitas dessas questões podem 
ser esclarecidas por um representante 
da instituição que fica de plantão, na 
sede do Sintius, geralmente no último 

dia útil de cada mês, quando ocorre 
a festa dos aposentados e pensionistas 
aniversariantes do mês.

Segundo a analista de atendi-
mento da equipe de Relacionamen-
to Institucional da Funcesp, Cláudia 
Define, a maior procura pelo serviço 
atualmente é por parte de trabalhado-
res da ativa, que buscam informações 
a respeito de aposentadoria, devido à 
possibilidade de mudança nas regras 

da Previdência no País.
Além disso, alguns dos associa-

dos do Sintius buscam informações a 
respeito da coligação (quando a pes-
soa permanece como participante do 
plano previdenciário sem realizar a 
contribuição obrigatória mensal, mas 
com a possibilidade de fazer essa con-
tribuição para aumentar a expectativa 
de seu benefício futuro sempre que 
desejar), assim como dados a respeito 

do resgate de cotas das contribuições 
feitas ao plano previdenciário.

Os associados podem aproveitar 
a oportunidade para receber a orien-
tação a respeito do plano de saúde, 
sistema de empréstimos e seguros for-
necidos pela Funcesp. 

Os usuários também podem tirar 
dúvidas pelo telefone 0800-0127173, 
das 8 às 18 horas, ou pelo e-mail: 
atendimento@funcesp.com.br.

Diversão

Transparência

Os trabalhadores aprovaram as 
contas da Diretoria do Sindicato dos 
Urbanitários (Sintius) referente ao 
ano de 2016.

A decisão foi tomada pelos pre-
sentes em assembleia realizada no 
mini-auditório de nossa sede, na 
noite do dia 28 de julho. A medida de 
transparência, que é uma das carac-
terística da atual gestão, está prevista 
no Estatuto do Sintius.

A aceitação do relatório ocorreu 

após uma apresentação detalhada 
das receitas e despesas de cada se-
cretaria. Os números apontam que 
houve uma gestão equilibrada dos 
recursos para a manutenção da sede, 
bem como para dar continuidade à 
luta por melhorias aos trabalhadores.

Será realizada uma reunião para 
a apresentação desses números aos 
companheiros do Vale do Ribeira, no 
próximo dia 28, às 18 horas, na sub-
sede de Registro.
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Vale do Ribeira

Novos sócios - Julho/2017
Breno Castaldeli Lourenço Gonçalves - Ativa/Cteep

Luiz Fabiano Santos Duarte - Ativa/Sabesp
Rogério Fernandes Vidziunas - Aposentado/CPFL

Terezinha de Oliveira Nascimento - Pensionista/Sabesp

Advogados iniciam atendimento 
mensal na subsede de Registro

Os primeiros atendimentos jurídicos no Vale ocorreram no dia 31 de julho

O Departamento Jurídico do 
Sintius iniciou na manhã do dia 31 
de julho, os atendimentos aos asso-
ciados do Sintius do Vale do Ribeira 
que precisam tirar dúvidas ou pre-
tendem acionar a Justiça por uma 
causa cível ou trabalhista.

Desde o último mês, os advoga-
dos Carla Costa da Silva Mazzeo e 
Luiz Sérgio Trindade estarão à dis-
posição para realizar atendimentos 
sempre na última segunda-feira de 

cada mês. Apenas em dezembro, esse 
atendimento será antecipado para o 
dia 18, devido ao feriado de Natal.

Quem se interessar pela con-
sulta, que é gratuita, deve agendar 
com antecedência o atendimento 
na secretaria da subsede de Regis-
tro pelo telefone (13) 3821-3517, 
das 8 às 17 horas, ou com o secre-
tário regional do Vale do Ribeira, 
Antônio Neto Mendes, pelo telefo-
ne (13) 9-9736-9929.

Falecimentos
Benedito Martins da Costa

Aposentado/Sabesp
Falecido em 02/07/2017

Luiz Afonso
Aposentado/Sabesp

Falecido em 30/07/2017

Noé Freire da Costa
Aposentado/Sabesp

Falecido em 19/07/2017

Mauro Mazzitelli

Mais uma parceria interessante 
foi firmada neste mês pela Diretoria 
do Sindicato para os associados que 
buscam descontos na contratação de 
serviços, no comércio em geral e até 
mesmo em consultas com profissio-
nais de saúde. Trata-se do convênio 
com a RC Marketing e Eventos, que 
promove o projeto Amigos de Braços 
Abertos.

Para ter direito aos benefícios, 
os associados do Sintius pagam uma 
anuidade de R$ 69,90 e ganham um 
cartão de desconto que pode ser uti-
lizado em todos os estabelecimentos 

Oportunidade

Sintius firma convênio com RC Marketing e Eventos
credenciados do projeto na Baixada 
Santista. 

O desconto varia de 5% a 50% 
dependendo do estabelecimento ou 
serviço. Caso cada dependente quei-
ra ter um cartão adicional, que ga-
rante as mesmas vantagens, a anui-
dade sairá por apenas R$ 10,00. 

A lista da rede credenciada po-
derá ser acessada na fanpage do Fa-
cebook Cartão de Benefícios Amigos 
de Braços Abertos. O guia dos par-
ceiros comerciais impresso é atuali-
zado uma vez por ano. 

Os associados que quiserem ser 

beneficiados com esse convênio po-
dem preencher a ficha de cadastro na 
sede do Sindicato a partir do dia 14 
de agosto. A anuidade deve ser paga 
no ato da inscrição.

Parte dos recursos da anuidade 
são destinados para contribuir com 
o Projeto Amigos de Braços Abertos, 
que proporcionará cursos profissio-

nalizantes para mulheres de baixa 
renda nas áreas de estética facial, 
corporal e cabelereiro.

Mais informações sobre o convê-
nio com a RC Marketing e Eventos 
podem ser obtidas com Rita de Cás-
sia pelo telefone (13) 9-7409-4977 
ou pelo e-mail ritacomercial2015@
gmail.com.

Cartão garante descontos que variam de 5% a 50% em comércios e serviços


