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Eleição para representante 
sindical vai ser em janeiro
A diretoria do Sindicato dos Ur-

banitários de Santos (Sintius) promo-
verá nos dias 4 e 5 de janeiro do próxi-
mo ano as eleições para representantes 
sindicais para a gestão 2018/2020. 

A coleta dos votos nos locais de 
trabalho acontecerá em algum dos 
dias citados, sempre das 7h30 às 
16h30. Será eleito um candidato por 
setor. O mandato dos novos represen-
tantes sindicais terá início no dia 1º de 
março. P. 5

O representante sindical tem 
funções importantes, como repre-
sentar a entidade sindical no local de 
trabalho e levantar os problemas e 
as reivindicações dos trabalhadores. 
Além disso, estão previstas outras 
funções para quem assumir essa res-
ponsabilidade, como fazer sindica-
lizações, distribuir o material oficial 
de comunicação do Sintius nos locais 
de trabalho e participar das reuniões 
convocadas pela Diretoria.

A Diretoria promoveu recentemente reuniões setoriais no Vale do Ribeira

Festa dos aniversariantes 
de novembro e 

dezembro será realizada 
no próximo dia 30 

P. 3
Confira os pacotes de 

fim de ano e de janeiro da 
nossa Colônia de Férias, 

em Caraguatatuba 
P. 8 Comunicação Sintius

Finanças
Assembleia de previsão

orçamentária será no dia 30
A Diretoria do Sintius promove-

rá no dia 30 de novembro, às 18 ho-
ras, a assembleia referente à apresen-
tação da previsão orçamentária da 
instituição para o próximo ano. 

Na ocasião, o secretário de Fi-
nanças do Sindicato, Evandro Carva-
lho da Silva, fará a apresentação das  
receitas e das despesas da entidade 
para o ano de 2018.

Diretoria dá continuidade às 
reuniões setoriais na Sabesp

 Bertioga   21/11, às 7h30
 Central   22/11, às 7h30
 Saboó   23/11, às 7h30
 Itanhaém   24/11, às 7h30
 Mongaguá   28/11, às 7h30
 Peruibe   29/11, às 7h30
 Adução   30/11, às 7h30
 EPC/Laboratório  01/12, às 7h30
 ETA Cubatão  05/12, às 7 horas
 Divisional Santos  06/12, às 7h30

Os diretores do Sintius continu-
am até o início de dezembro com as 
reuniões setoriais com os trabalha-
dores da Sabesp da Baixada Santista. 
Confira abaixo o calendário previsto 
dos encontros.

Após ouvir as demandas dos 
trabalhadores do Vale do Ribeira, o 
Sindicato conseguiu resolver parte 
delas com uma conversa com o su-
perintendente José Francisco Go-
mes Júnior.

Calendário previsto
P. 5

Sindicato aciona a 
Gerência do Trabalho 
para obrigar Cteep a 
resolver  problemas

P. 7
Técnicos do Dieese 

fazem palestra sobre 
mudanças na lei 

trabalhista no dia 25
P. 4
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Trabalho assistencial é um 
dos diferenciais do Sintius

Fotos: Thabata Guerreiro

Jair Álvaro da Silva, secretário de  
Assuntos Previdenciários/Assistencial

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

As lições aprendidas
com o golpe parlamentar

Ingressei na Sabesp em 1979 e 
desde então sou associado ao Sintius. 
Fui representante sindical em Ju-
quiá e posteriormente em Registro. 
A partir de 2001, passei a fazer parte 
da Diretoria do Sintius. Até o final 
de 2015, fui o responsável pela Se-
cretaria Regional do Vale do Ribei-
ra. Quando a atual gestão assumiu o 
Sintius, fui designado para a Secreta-
ria Regional do Litoral Sul e, a partir 
deste ano, passei para a pasta de As-
suntos Previdenciários/Assistencial. 

Um dos primeiros serviços atre-
lados à secretaria é o Departamento 
Odontológico, que oferece gratuita-
mente aos sindicalizados e depen-
dentes a cobertura de tratamento 

endodôntico (canal), exodontia sim-
ples, raspagem de tártaro, limpeza, 
aparelho ortodôntico etc. 

Para dar maior comodidade aos 
associados, a atual Diretoria nego-
ciou o credenciamento de consultó-
rios em Bertioga, Guarujá, Itanha-
ém, Peruíbe e Praia Grande. 

Outro diferencial da secretaria é 
o trabalho de Serviço Social realizado 
pela assistente social Eliana Ângela 
Silva. Ajuda nas providências a serem 
tomadas em situação de falecimento e 
internação, visitas domiciliares/hos-
pitalares, contatos com o INSS para 
dar entrada em processos previdenci-
ários, orientações quanto a documen-
tação para a montagem desses proces-
sos e contatos com a Fundação CESP 
e a Fundação Sabesprev são algumas 
das atribuições do setor.

Por fim, não poderia de deixar de 
destacar a importância de o Sindicato 
estar antenado sobre as possíveis mu-
danças na Previdência Social discu-
tidas pelo Congresso Nacional. Esse 
foi um dos motivos para que a área 
de Saúde e Segurança do Trabalhador 
fosse desvinculada a esta secretaria. 

O Sindicato é contrário a qual-
quer mudança na Previdência Social 
que venha a prejudicar os trabalhado-
res e seus familiares. Por esse motivo, 
vem participando de um processo de 
articulação com outras entidades para 
barrar esses retrocessos.

As votações que resultaram na 
aprovação da Reforma Trabalhista e da 
nova lei da terceirização mostrou que 
os trabalhadores precisam refletir bem 
antes de definir o voto para deputado 
federal e para senador nas eleições do 
próximo ano. Por outro lado, essas situ-
ações nos servem de lição para que os 
sindicatos melhorem a formação dos 
companheiros diante de um mundo 
cada vez mais corporativo. 

Embora adotem um discurso sedu-
tor, as empresas têm um objetivo claro 
de obter lucros. E, nos momentos de 
dificuldade, a fórmula encontrada para 
ganhar mais é demitir, sobrecarregando 
aqueles que permanecem contratados.

Os sindicatos precisam resgatar o 
compromisso de trabalhar melhor com 

a categoria e voltar a ganhar a confiança 
dos trabalhadores. Essa situação passa 
por uma melhor qualificação dos sin-
dicalistas para fazer uma melhor leitura 
de conjuntura, solidificar melhor a luta 
de classe dos companheiros e se envol-
ver mais em questões relacionadas ao 
setor onde atuam. Diante disso, o Sin-
tius trará os técnicos do Dieese para 
uma palestra no próximo dia 25 sobre 
as mudanças das leis trabalhistas. 

Conforme anunciado anterior-
mente, a Diretoria esteve no final de ou-
tubro fazendo as reuniões setoriais com 
os companheiros da Sabesp no Vale do 
Ribeira, que trouxeram à tona uma sé-
rie de demandas.

A nossa ação foi fundamental para 
que a Unidade de Negócio do Vale do 
Ribeira suspendesse a jornada de terça 
a sábado, sendo mantido neste perío-
do somente aquele que desejar seguir o 
modelo imposto pela empresa.

Por fim, aproveito a oportunidade 
para dizer a categoria que a avaliação 
para o PCS da Sabesp acontece neste 
mês. A Diretoria vem cobrando a em-
presa para que ela mude a sistemática a 
fim de contemplar mais trabalhadores.

Essa medida é mais do que ne-
cessária para os companheiros serem 
mais valorizados do ponto de vista 
financeiro por desenvolver suas ati-
vidades com qualidade e afinco, con-
tribuindo para o progresso e o suces-
so financeiro da Sabesp. 
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Festa dos aniversariantes vai
ser celebrada no próximo dia 30

Aposentados e pensionistas
Comunicação/Sintius

A Diretoria do Sintius promove a 
festa dos aposentados e pensionistas 
aniversariantes de novembro e dezem-
bro no próximo dia 30, a partir das 
9h30, na sede do Sintius, em Santos. 

O evento será realizado na úl-
tima quinta-feira de novembro, na 
sede do Sindicato. Essa é uma ótima 
oportunidade para quem participar 
da festa agendar um horário para fa-

A celebração dos aniversariantes do mês de outubro foi realizada na sede do Sintius, no dia 31. Já na subsede de Registro, a festa ocorreu no dia 30

Thabata Guerreiro

Novembro Azul conscientiza homens para prevenção do câncer de próstata
O mês de novembro é internacio-

nalmente dedicado às ações relacionadas 
ao câncer de próstata e à saúde do ho-
mem. O câncer de próstata é o sexto tipo 
mais comum no mundo. Cerca de três 
quartos dos casos no mundo ocorrem 
em homens com mais de 65 anos. Quan-
do diagnosticado e tratado no início, tem 
os riscos de mortalidade reduzidos. 

Uma dieta rica em frutas, verduras, 
legumes, grãos e cereais integrais e com 
menos gordura, principalmente as de 
origem animal, ajuda a diminuir o risco 
do câncer. Especialistas recomendam 
pelo menos 30 minutos diários de ativi-
dade física, manter o peso adequado à 
altura, diminuir o consumo de álcool e 
não fumar.

Homens a partir dos 50 anos devem 
procurar um posto de saúde para reali-
zar exames de rotina. Os sintomas mais 
comuns do tumor são a dificuldade de 
urinar, frequência urinária alterada ou 
diminuição da força do jato da urina, 
dentre outros. Quem tem histórico fa-
miliar da doença deve avisar o médico, 
que indicará os exames necessários.

Exame
O toque retal é o teste mais utilizado 

e eficaz quando aliado ao exame de san-
gue PSA, que pode identificar o aumento 
de uma proteína produzida pela prós-
tata, o que seria um indício da doença. 
Para um diagnóstico final, é necessário 
analisar parte do tecido da glândula, ob-
tida pela biópsia da próstata.

zer o corte de cabelo em nosso salão. 
O serviço é gratuito uma vez ao mês 
para os associados. 

No mês passado, houve a celebra-
ção dos aniversariantes dos meses de 

setembro e outubro na subsede de Re-
gistro, no último dia 30. Vale lembrar 
que essa festa promovida pela Diretoria 
para os companheiros do Vale do Ribei-
ra acontece a cada dois meses. 
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Reforma Trabalhista

Foto e ilustração: Thabata Guerreiro

Companheiro, fique atento ao 
assinar documentos referentes 

ao contrato de trabalho

A campanha está sendo feita em conjunto com as centrais e outros sindicatos

Sindicato coleta assinaturas para revogar nova legislação

Entrou em vigor no dia 11 de no-
vembro a Reforma Trabalhista, cujo ob-
jetivo é reduzir custos do empregador, 
facilitar a precarização das relações de 
trabalho, ampliar o lucro e enfraquecer 
a representação sindical. 

A partir de agora, a categoria pre-
cisará estar cada vez mais próxima do 
sindicato, que deve demonstrar forças 
diante das empresas para reunir condi-
ções de resistir à imposição de cláusulas 
nos Acordos Coletivos ou nas Conven-
ções Coletivas de Trabalho que possam 
significar perdas aos trabalhadores, 
considerando sempre a efetiva defesa 
e proteção dos direitos e interesses dos 
representados.

Uma das principais mudanças é a 
prevalência do negociado sobre o le-
gislado. Isso significa que a lei só vale 
quando o ACT ou a CCT não dispuser 
de modo diferente. Na prática, os traba-
lhadores poderão ter direitos inferiores 

aos assegurados em lei, caso haja nego-
ciação coletiva com essa orientação em 
relação a quase todos os direitos deles.

Por outro lado, algumas obrigações 
são mantidas às empresas, como des-
canso semanal remunerado, aviso pré-
vio, licença-maternidade e paternidade, 
valor de hora extra de, no mínimo, 50% 
do que a hora normal, adicional de in-
salubridade, seguro contra acidentes de 
trabalho e direito de greve.

Um dos advogados trabalhistas do 
Sintius, Luiz Sérgio Trindade, destacou 
que um dos principais males dessas 
mudanças na CLT é acabar com uma 
das essências do sindicalismo que é a 
capacidade de negociar melhorias aos 
trabalhadores e lutar em defesa de toda 
a coletividade. 

A partir de agora, as empresas po-
derão estabelecer, por exemplo, regras 
para cada funcionário no que diz res-
peito ao pagamento de horas extras e 

A sede do Sintius é um dos pon-
tos de coleta de assinatura para a re-
vogação da Reforma Trabalhista (Lei 
Federal 13.467/2017), que entrou em 
vigor no dia 11 deste mês. A Direto-
ria fará coleta de assinaturas nos lo-
cais de trabalho da Baixada Santista e 
do Vale do Ribeira.

A expectativa desse movimen-
to, que está sendo feito em conjunto 
com as centrais sindicais e outras en-
tidades de defesa dos trabalhadores, 
é de obter a adesão de mais de 1,3 
milhão de cidadãos, ou seja, 1% do 
eleitorado brasileiro.

Se essa marca for atingida, será pos-
sível protocolar na Câmara um projeto 
de lei de iniciativa popular pela revo-
gação dessa legislação perversa, que vai 
prejudicar os brasileiros.

Alguns motivos para anular a 
Reforma Trabalhista são o possível 
rebaixamento de direitos previstos 
em lei por meio de ACTs, fim do 
acompanhamento dos sindicatos nas 
rescisões de contratos, o que impe-
dirá a identificação de erros nas ho-
mologações e maior facilidade para 
demissões em massa sem negociação 
prévia com os sindicatos.

do valor dos salários. 
O advogado e a Diretoria do Sin-

tius alertam sobre a necessidade de os 
trabalhadores redobrarem a atenção 
nos documentos que se predispõem a 
assinar sobre o contrato de trabalho. 

A partir de agora, a assinatura indi-
vidual também tem um grande peso e, 

dependendo das condições descritas no 
documento, pode resultar na perda de 
direitos essenciais. 

Por esse motivo, é recomendável 
que o funcionário procure um dirigente 
sindical ou advogado de sua confiança 
antes de assinar qualquer papel apre-
sentado pelo RH das empresas.
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A diretoria do Sintius promoverá 
nos dias 4 e 5 de janeiro do próximo 
ano as eleições para representantes 
sindicais para a gestão 2018/2020. A 
coleta dos votos nos locais de trabalho 
acontecerá em algum dos dias citados, 
sempre das 7h30 às 16h30. Será eleito 
um candidato por setor (ver relação 
dos locais ao lado). O mandato dos 
novos representantes sindicais terá 
início no dia 1º de março.

O interessado em participar do 
pleito deve se inscrever do dia 1º ao 
dia 8 de dezembro na secretaria do 
Sindicato, em Santos, ou na subsede 
de Registro, de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17h .

No ato da inscrição, é necessá-
rio estar munido da carteira de tra-
balho ou cópia de folha de qualifi-
cação (frente e verso) e do contrato 
de trabalho, além de cópia da ficha 
de atualização cadastral na empre-

sa. Não poderão concorrer a vaga de 
representante sindical os associados 
que preencherem as condições esta-
belecidas no artigo 67 do Estatuto do 
Sintius ou que não estiverem efetiva-
mente lotados no setor ou local de 
trabalho de inscrição.

O Estatuto do Sintius está à dispo-
sição de qualquer interessado no site 
do Sindicato (www.sintius.org.br).

O representante sindical tem 
funções importantes, como repre-
sentar a entidade sindical no local de 
trabalho e levantar os problemas e as 
reivindicações dos associados.

Além disso, estão previstas ou-
tras funções para quem assumir essa 
responsabilidade, como fazer sindi-
calizações, distribuir o material ofi-
cial de comunicação do Sintius nos 
locais de trabalho e participar das 
reuniões convocadas pela Diretoria 
do Sindicato.

Eleição nos locais de trabalho será 
realizada nos dias 4 e 5 de janeiro

Representantes sindicais

Após ouvir as demandas dos trabalhadores, a Diretoria esteve reunida com o 
superintendente da empresa no Vale do Ribeira, José Francisco Gomes Júnior

Trabalhadores da Sabesp fazem reivindicações
Jair Álvaro da Silva

Vale do Ribeira

A Diretoria do Sintius promoveu 
reuniões setoriais com os trabalhadores 
da Sabesp do Vale do Ribeira nos dias 
30 e 31 de outubro e no dia 1º de no-
vembro. O objetivo foi ouvir sugestões e 
reivindicações da categoria. 

O Sindicato percorreu todas as uni-
dades de trabalho da região e esteve re-
presentado nesses locais pelo presidente 
Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, o 
Platini, e pelos diretores Antônio Neto 
Mendes, Jair Álvaro da Silva e Rogério 
Marques. 

Durante as conversas, os trabalha-
dores do setor operacional reclamaram 
da implantação da escala de terça a sá-
bado, o que ocasionou diversos proble-
mas nos serviços e na vida particular 

dos companheiros. Eles também recla-
maram da nova escala de plantões.

Além disso, os funcionários, em es-
pecial do setor administrativo, destaca-
ram a necessidade de a Sabesp contratar 
mais trabalhadores para seguir ofere-
cendo um serviço adequado e de qua-
lidade à população do Vale do Ribeira.

Diante dessas situações, a Diretoria 
do Sintius esteve reunida no dia 1º de 
novembro com o superintendente da 
Unidade de Negócio do Vale do Ribeira, 
José Francisco Gomes Júnior, para levar 
as reivindicações dos trabalhadores. O 
representante da Sabesp entendeu os 
pleitos apresentados e se comprometeu 
a resolver as demandas apresentadas o 
mais rápido possível.

Vagas por local de trabalho
SABESP
1 - Saboó

1- Laboratório/EPC/Adução
1 - São Vicente

1 - Divisional Santos
1 - Guarujá

1 -Estações/Litoral Sul
1 - Bertioga

1 - P. Grande/Mongaguá
1 - Itanhaém/Peruíbe
1 - Setor de Juquiá

1 - Setor de Registro
1 - Setor de Jacupiranga

1 - Setor de Iguape

CPFL
1 - EA Santos

1 - Agência Ana Costa
1 - Praia Grande
1 - São Vicente

1 - Cubatão
1 - Vicente de Carvalho

1 - CETESB

1 - CEMBRA

1 - CEDRI

1 - START (P. Grande)
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Justiça dá vitória a trabalhadores 
que recebem adicional de 

insalubridade/periculosidade

Sabesp

Diretora é indicada 
para o Conselho 
de Saneamento 

Básico de Santos

Arquivo/Myriam VeigaOs trabalhadores da Sabesp que 
recebem adicional de insalubridade 
e/ou periculosidade conquistaram 
uma importante vitória na Justiça do 
Trabalho neste ano. A empresa será 
obrigada a pagar as diferenças rela-
cionadas às horas extras dos compa-
nheiros que têm o direito de ganhar 
esse adicional no período de 2009 a 
2014.

Em 2014, a categoria autorizou 
o Sintius a ingressar com a ação ju-
dicial contra a estatal, na qualidade 
de substituto processual, conforme 
determina o Estatuto do Sindicato. Em julho de 2014, a categoria autorizou o Sintius a ingressar com a ação

Secretário de Meio Ambiente de Guarujá recebe 
Diretoria para tratar de saneamento no Município

A decisão já transitou em julgado, ou 
seja, não cabe mais recursos.

A legislação e a jurisprudência 
dos tribunais determinavam que es-
ses adicionais sejam somados ao salá-
rio para o cálculo da hora extra, mas a 
empregadora não vinha agindo dessa 
forma, penalizando os trabalhadores.

Agora, a Sabesp ainda precisa 
apresentar os cálculos para efetuar o 
pagamento para cada um dos bene-
ficiários. A empresa poderá solicitar 
mais tempo à Justiça do Trabalho e o 
Sindicato poderá contestar os valores 
apresentados.

Comunicação SintiusA Diretoria do Sintius esteve reu-
nida no dia 26 de outubro com o secre-
tário de Meio Ambiente de Guarujá, 
Sidnei Aranha, para conversar a res-
peito dos planos do Município relacio-
nados ao setor de saneamento.

Durante o encontro, o represen-
tante da Administração explicou que 
foi aberto um Procedimento de Mani-
festação de Interesse (PMI) para revi-
sar o Plano Municipal de Saneamento 
Básico e subsidiar o futuro contrato 
com a operadora que vier a assumir o 
serviço na Cidade.

Assim como o prefeito de Guaru-
já, Válter Suman (PSB), já havia comu-
nicado o Sintius, essa medida se mos-
trou necessária, porque o documento 
elaborado anteriormente possui graves 
falhas e não contempla as reais necessi-
dades da população de Guarujá.

Conforme Aranha, a Sabesp possui 

cerca de R$ 1 bilhão em multas apli-
cadas e não pagas por danos ao meio 
ambiente e a Prefeitura está insatisfeita 
com o serviço prestado aos cidadãos. O 
secretário explicou ainda que a Prefeitu-
ra pretende criar uma agência regulado-
ra municipal para melhor acompanhar 
os serviços de saneamento.

Praia Grande
No dia 25 de outubro, a Diretoria 

do Sintius participou da audiência 
pública a respeito do Plano Munici-
pal de Abastecimento de Água e Es-
gotamento Sanitário de Praia Gran-
de pelos próximos 30 anos (de 2017 
a 2046).

Sidnei Aranha entende que a Sabesp precisa investir mais no Município

A secretária de Saneamento e 
Meio Ambiente do Sintius, Beatriz 
Salvador Dias, foi indicada pela Di-
retoria para representar a nossa ins-
tituição no Conselho Municipal de 
Saneamento Básico de Santos.

Em 2016, o então vereador e 
atual vice-prefeito, Sandoval Soares 
(PSDB), apresentou projeto de lei 
para que o Sintius paricipasse desse 
grupo formado por diversas institui-
ções e de caráter consultivo para for-
mulação, planejamento e avaliação 
da política de saneamento.

Beatriz representa o Sindicato 
em outros dois importantes fóruns 
de discussão do setor: o Comitê de 
Bacias Hidrográficas da Baixada San-
tista (CBH-BS) e o Conselho Estadu-
al de Saneamento (Conesan).
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Cteep

Sindicato pede 
mesa-redonda na 
Gerência Regional 

do Trabalho

CPFL Piratininga

O Departamento Jurídico do 
Sintius protocolou no início de no-
vembro um pedido de mesa-redonda 
na Gerência Regional do Trabalho e 
Emprego de Santos (GRTE-Santos), 
devido aos erros verificados pelo Sin-
dicato no que diz respeito ao aponta-
mento e controle de horas extras.

Essa medida foi necessária porque 
o Sindicato já havia alertado a empresa 
sobre os problemas e situações que não 
seguiam o que está previsto em lei. 

No documento protocolado re-
centemente na GRTE-Santos, o Sintius 
apontou seis situações problemáticas, 
como quando o trabalhador é convo-
cado para frequentar treinamento em 
dia de folga e não recebe pelas horas 
em que fica à disposição da empresa e 
o fato de o funcionário, por necessida-
de da Cteep, realiza mais de duas horas 
extras por dia e, quando isso acontece, 
o tempo excedente (além das duas ho-
ras) é marcado em outra data.

Bureau Veritas trata trabalhador com descaso

Sintius entrará com ação
contra Cteep por erro na PLR

Em janeiro, o Sintius entrará com 
uma ação judicial contra a Cteep para 
que a empresa pague a diferença subtra-
ída da Participação de Lucros e Resulta-
dos (PLR) 2016 que foi paga neste ano.

Nos últimos meses, a Diretoria 
vem tentando resolver essa situação por 
meio de reuniões com representantes 
da empresa e comprovou que a compa-
nhia fez os cálculos errados na hora de 

definir os valores da PLR repassada aos 
trabalhadores.

No dia 9 de novembro, o Sindica-
to teve mais uma reunião com os in-
tegrantes dos Recursos Humanos da 
Cteep para resolver essa situação, mas 
foi apresentada ao Sintius respostas não 
convincentes para justificar o porquê 
não está seguindo o que está previsto no 
Acordo Coletivo de Trabalho.

Diretoria está atenta às 
questões de segurança

O Sintius teria uma reunião 
com a CPFL, no dia 6 de novembro, 
para tratar de questões de segurança, 
mas, por questões administrativas, 
o representante da empresa, Flávio 
Aliaga, não poderia estar presente. 
Por esse motivo, estamos aguardan-
do um nova data para esse encontro. 
Nos próximos dias, o Sindicato esta-
rá realizando a reunião do diálogo 
social prevista no ACT para solucio-
nar pendências da categoria da Bai-
xada Santista.

PLR
A Diretoria do Sindicato está 

acompanhando os índices que com-
põe a PLR dos trabalhadores da 
CPFL, como DEC, FEC e FER, que 
serão contabilizados a partir de se-
tembro. O Sintius tem a preocupa-
ção de estar acompanhando as metas 

para que não ocorra qualquer inter-
ferência que não seja responsabili-
dade dos trabalhadores, como metas 
das gerências propostas após à assi-
natura do acordo da PLR.  

O Sindicato está atento e caso per-
ceba qualquer alteração estará toman-
do as providências junto à empresa.

Acordo Coletivo
Mais uma vez, o Sindicato es-

teve atento ao ACT da CPFL.  Pela 
segunda vez neste ano, a Diretoria 
identificou através da cláusula de es-
tabilidade do emprego que mais um 
trabalhador foi desligado. Porém, ele 
estava na garantia de estabilidade 
do emprego. O Sindicato informou 
a empresa por meio de documentos 
oficiais do INSS e solicitou providên-
cias para a situação. Estamos aguar-
dando resposta da companhia.

O Sindicato atendeu recentemente 
um trabalhador da Bureau Veritas que 
se acidentou e teve duas falanges dos 
dedos da mão comprometidas em con-
sequência do acidente de trabalho. 

Esse funcionário procurou o Sin-
tius e, mesmo não sendo associado, foi 
atendido pelo secretário-geral Ubirajuí 
José Pereira, o Bira. O caso foi encami-
nhado ao Departamento Jurídico e à 

assistente social para que todas as pro-
vidências sejam tomadas. 

O Sindicato entrou em contato com 
a empresa e exigiu a abertura da CAT e 
solicitou todos os documentos que esta-
vam em poder da empresa, assim como 
a carteira do plano de saúde que havia 
sido retirada do trabalhador no momen-
to em que ele mais estava precisando. 

Graças à atuação do Sindicato, o 

trabalhador está amparado e com seus 
direitos garantidos, pois o acidente de 
trabalho não seria reconhecido pela 
empresa sem atuação da Diretoria.

O Sintius está atento à situação dos 
trabalhadores da Bureau Veritas por en-
tender que ela já está deixando a desejar 
no tratamento dos funcionários. A CPFL 
tem que ficar atenta porque a correspon-
sabilidade é da empresa contratante.

O Sindicato promoverá no pró-
ximo dia 25, a partir das 9 horas, uma 
palestra com técnicos do Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese)
sobre as recentes mudanças na legis-
lação trabalhista. O evento é aberto a 
todos os sindicalizados.

Palestra sobre nova 
lei trabalhista no

 dia 25 de novembro
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Novos sindicalizados - Outubro/2017
Celso Ferreira de Souza - PDI

Cleiton dos Santos - Ativa/Cembra
Herbert Herman Hold - Ativa/Sabesp
José Dilson dos Santos - Bureal Veritas
Maria Teresa Righini - Ativa/Cetesb

Mauro Sérgio Duarte - PDI

Colônia de férias é excelente
opção de lazer para a família

A Colônia de Férias Ministro 
João Cleófas, em Caraguatatuba, no 
Litoral Norte, é um dos principais 
patrimônios conquistados pelos tra-
balhadores urbanitários e deve ser 
aproveitado ao máximo pelos com-
panheiros e pelos seus familiares. 

Localizado de frente para a praia 
e rodeado pela natureza, o espaço é 
o local adequado para aproveitar al-
guns dias de descanso com os ami-
gos, filhos e demais parentes. 

A colônia possui piscina adulta e 
infantil. Além disso, conta com um 
campo de futebol e uma sala de jo-
gos. A criançada pode brincar ainda 
nos brinquedos do playground, que 
conta com carrossel, gangorra, es-
corregador entre outros.

Um dos diferenciais da colônia é 

Falecimentos
Geraldo Costi - Aposentado/Sabesp

Falecido em 29/04/2017

José Crispim Dantas Neto - Aposentado/Sabesp
Falecido em 21/10/2017

Antonio Pereira da Silva I (Janela) - Aposentado/Sabesp
Falecido em 05/11/2017

Valores para colônia de férias
pacotes de natal e ano-noVo

Atenção! Os pagamentos das diárias somente são
feitos em dinheiro, cartão de débito ou

cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!

Idade        Sócio       Convidado
Adulto   R$ 710,00      R$ 860,00
De 6 a 11 anos      R$ 355,00      R$ 430,00

As reservas devem ser feitas na secretaria do Sintius entre 
os dias 13 e 30 de novembro. Os valores citados abaixo se 

referem ao pacote de cinco dias com pensão completa
Pacote de Natal: entra no dia 22/12 para almoço e sai 

dia 27/12, após o café
Pacote de Ano Novo: entra no dia 28/12 para almoço e 

sai no dia 02/01, após o café

que os hóspedes têm direito à pensão 
completa, ou seja, nas diárias já estão 
inclusas as seguintes refeições: café 
da manhã, almoço e jantar, que são 
servidas em um amplo restaurante.

Reservas para janeiro
Os associados do Sintius que quise-

rem curtir dias de descanso na Colônia 
de Férias, em janeiro, devem fazer as 
reservas para os pacotes de cinco dias 
entre os dias 4 e 15 de dezembro. Os pa-
cotes são referentes aos seguintes perío-
dos: 03/01 - 08/01, 09/01 - 14/01, 15/01 
- 20/01, 21/01 - 26/01, 27/01 - 01/02 e 
02/02 - 07/02.  O valor do pacote para 
sócios é de R$ 650,00 para adultos e de 
R$ 325,00 para crianças de 6 a 11 anos. 
Os não associados pagam R$ 775,00 
(adulto) e R$ 375,00 (6 a 11 anos).


