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Sindicato dá início à campanha 
salarial com reuniões setoriais

A Diretoria do Sintius iniciou no 
mês de janeiro as reuniões setoriais para 
preparar os trabalhadores da Sabesp da 
Baixada Santista e do Vale do Ribeira 
para a campanha salarial deste ano.

Trata-se de um momento impor-
tante para o Sindicato apresentar um 
panorama da conjuntura econômica 
e política do País e preparar os com-
panheiros para o que está por vir. 
Além disso, essas conversas repre-
sentam um momento fundamental 
para o Sindicato ouvir as principais 
demandas e solicitações para que o 
Sindicato possa incluí-las na pauta 

Antonio Neto Mendes

Diretoria esteve reunida com os trabalhadores de Registro no dia 6 de fevereiro

Novos representantes sindicais 
tomam posse no dia 1º de março

Emerson Pereira: eleito na Div. Santos

Rogério Marques

de reivindicações que será encami-
nhada à empresa.

A assembleia para a aprovação 
desse documento ocorrerá no próximo 
dia 22, às 18 horas, na sede do Sintius, 
em Santos, e na subsede de Registro.

Cetesb
O Sindicato promoverá assem-

bleias no dia 15 de fevereiro para os 
trabalhadores da Cetesb analisarem a 
pauta de reivindicações.  Às 9 horas, a 
reunião será na Agência Ambiental de 
Cubatão e, a partir das 14h30, na uni-
dade da empresa, em Santos.

Os trabalhadores da Sabesp, 
CPFL Piratininga, Cetesb e Coope-
rativa de Eletrificação Rural do Vale 
do Itariri (Cedri) definiram nos dias 
23 e 24 de janeiro os nomes que vão 
preencher as vagas restantes de re-
presentante sindical para o biênio 
2018/2020.

No total, serão 21 companheiros 
que estarão representando o Sintius 
nos locais de trabalho em toda a Bai-
xada Santista e no Vale do Ribeira. A 
posse dos escolhidos está programa-
da para ocorrer no dia 1º de março.

O representante sindical tem um  
papel fundamental para manter a ca-
tegoria bem informada e representa 
um canal direto entre os trabalhado-
res e a Diretoria.
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Aposentados e pensionistas 
devem ser mais valorizados
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Carlos Sílvio da Silva Fernandes, 
secretário de Assuntos de

Aposentados e Pensionistas

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Trabalhadores precisam 
sair da zona de conforto

O Sindicato tem um papel funda-
mental para defender o interesse dos 
urbanitários. Por esse motivo, aceitei 
o desafio de participar da vida sindical 
e fui eleito pela categoria para a gestão 
do Sintius de 1992 a 1995, quando fui 
diretor do Departamento Assistencial. 
Uma das minhas responsabilidades era 
orientar os (as) companheiros(as) e viú-
vas (os) a dar entrada nos processos de 
aposentadoria, pensões e outros benefí-
cios, bem como dar informações neces-
sárias junto ao INSS.

Mesmo depois de me aposentar da 
CPFL, em 2002, continuei sempre pró-
ximo dos amigos e voltei ao Sintius de 
2007 a 2011 à frente do Departamento 
de Aposentados e Pensionistas (DAP). 

Em 2009, houve a compreensão da 
Diretoria para fortalecer o setor. Diante 
disso, o DAP foi transformado na Secre-
taria de Assuntos para Aposentados e 
Pensionistas (SAAP) e passei a participar 
da Diretoria Executiva do Sindicato.

Sou formado em Administração 
de Empresas e Comércio Exterior pela 
Ceuban (atual Unimes) e venho acom-
panhando, com muita preocupação, 
os problemas enfrentados pelos(as) 
aposentados(as) e pensionistas da nossa 
categoria e de todo o Brasil.

Por estar à frente da SAAP, é de se 
lamentar alguns dramas vividos por 
alguns(mas) companheiros(as) que pre-
cisam de cuidados especiais e o quanto 
se sentem abandonados pela família, de-
pois de trabalhar por anos e sustentar a 
casa e os filhos.

Além disso, posso afirmar que os 
(as) aposentados(as) e os(as) pensionis-
tas fazem parte da parcela da sociedade 
mais esquecida pelos nossos governantes 
e são duramente penalizados com o rea-
juste irrisório dos benefícios previdenci-
ários, enquanto o custo de vida daqueles 
com mais de 60 anos cresce muito acima 
da inflação, devido aos gastos contínuos 
com planos de saúde, medicamentos etc.

Aproveito a oportunidade para agra-
decer o sr. Araci, que me incentivou a par-
ticipar da vida sindical a partir de 1992 e 
sempre foi um grande colaborador do 
Sintius junto aos (as) aposentados (as) e 
pensionistas como diretor voluntário.

Se ainda havia alguma dúvida de 
que o pacote de maldades do Governo 
Temer havia se esgotado no ano passa-
do, ela foi sanada nas últimas semanas 
diante da grande articulação de mi-
nistros e parlamentares da base aliada 
no Congresso Nacional para votar e 
aprovar a famigerada Reforma da Pre-
vidência ainda este mês.

Nos últimos dias, o presidente 
Michel Temer (MDB) resolveu sair 
de Brasília para participar de diversos 
programas de TV com caráter populis-
ta para repetir o mantra de que as mu-
danças na Previdência buscam “com-
bater os privilégios”. 

Curiosamente, veio à tona a infor-
mação que Temer, aposentado como 

procurador do estado de São Paulo,  
ficou sem receber a aposentadoria de 
R$ 45.055,99 (valores brutos referentes 
a outubro) em novembro e dezembro 
devido à falta de “prova de vida”.

Paralelo a isso, nos últimos dias, 
começaram a circular informações de 
que o Governo teria desistido de apro-
var a reforma em fevereiro, mas, since-
ramente, acredito que essa é uma das 
tentativas para desmobilizar os grupos 
que pretendem protestar contra a Re-
forma da Previdência.

Venho enfatizando neste espaço a 
necessidade de os trabalhadores toma-
rem pé da situação. O mais importante 
de tudo é haver uma união de todos: 
companheiros da base, sindicatos, cen-
trais sindicais, associados e até mesmo 
os não associados. Isso é preciso para 
permanecermos fortes e resistentes. 
Caso contrário, iremos direto para o 
abatedouro sem piedade.

Vejo que essa unidade é importan-
te para pensarmos em alternativas para 
vencer os obstáculos impostos com a 
Reforma Trabalhista. Uma possibili-
dade é de recorrermos ao Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). No entanto, 
temos uma leitura que haverá dificulda-
des para revertermos isso nessa corte.

Independente disso, é preciso ter 
disposição para encarar de frente esse 
desafio e para alcançarmos novas vitó-
rias. Já passou da hora dos trabalhado-
res sairem da zona de conforto!

Aposentados e pensionistas

Festa dos aniversariantes de 
janeiro e fevereiro do Vale do 

Ribeira será no próximo dia 26
A festa dos aposentados e pen-

sionistas aniversariantes dos meses 
de janeiro e fevereiro dos compa-
nheiros do Vale do Ribeira será reali-
zada no próximo dia 26, às 9h30, na 
subsede do Sintius, em Registro.

No último dia 31, no salão de 
festa da sede do Sintius, em Santos, 
ocorreu a comemoração de aniversá-
rio dos companheiros que nasceram 
nos meses de janeiro e fevereiro.  

Mudança
A Diretoria do Sintius passou 

a realizar, a partir deste ano, a festa 
- que já se tornou uma tradição - a 
cada dois meses, com o objetivo de 
promover uma maior integração en-
tre aqueles que ajudaram a construir 
a história de 75 anos de lutas e con-
quistas do Sindicato. 

Aproveite essa grande oportu-
nidade para rever amigos da velha 
guarda, colocar o papo em dia com o 
grupo e ao mesmo tempo aproveitar 
um grande café da manhã a fim de 
celebrar esse momento tão especial 
da vida. A festa dos aniversariantes de janeiro e fevereiro ocorreu no último dia 31, na sede

Idosos vão às ruas para protestar
contra Reforma da Previdência
Os aposentados e pensionistas pro-

moveram, na manhã do dia 30 de ja-
neiro, um protesto de uma forma bem 
humorada contra a Reforma da Previ-
dência, na capital paulista. Para chamar 
a atenção da população para esse tema, 
a manifestação realizada na Avenida 
Paulista ocorreu em ritmo de Carnaval.

A mobilização foi organizada pelo 
Sindicato Nacional dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos da Força Sindical 
e reuniu em torno de 3 mil pessoas. 

O ato buscou chamar a atenção 
dos deputados federais, que devem 
votar a Reforma da Previdência no 
dia 19 deste mês.

Fotos: Thabata Guerreiro

Thabata Guerreiro

Divulgação

Essa mobilização pacífica ocorreu em São Paulo, no dia 30 de janeiro

Um grupo de 15 aposentados e 
pensionistas da Sabesp representado 
pelo Sindicato dos Urbanitários ga-
nhou uma importante ação trabalhis-
ta que versa sobre o recebimento de 
valores referentes à cesta básica, que 
tramita perante a 6ª Vara do Trabalho 
de Santos, no processo nº 0102500-
81.2006.5.02.0446. 

Os magistrados do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Região (TRT-
2) declararam nulo o ato de supressão 
desse benefício,  condenando a empresa 
a retomar o pagamento da cesta básica 
aos aposentados e pensionistas, res-
sarcindo os valores retroativos a cinco 
anos, desde a propositura da ação.

O advogado Sergio Fabiano, da 
Fabiano Advocacia, informou que a Sa-
besp já está efetuando a entrega dos car-
tões para alguns do autores, retomando, 
portanto, o pagamento do benefício que 
havia sido suprimido.

Como alguns dos autores falece-
ram no curso dessa ação judicial, o 
Judiciário determinou a juntada de 
certidões de dependentes junto ao 
INSS para que os herdeiros tenham 
direito aos valores retroativos.

Entretanto, a companhia de sa-
neamento ainda não efetuou o pa-
gamento dos valores retroativos aos 
vencedores dessa ação, que estão 
sendo objeto de impungação na fase 
de execução da sentença. 

Em breve, o Departamento Jurí-
dico do Sintius deverá ter informações 
mais detalhadas sobre o pagamento, 
por parte da Sabesp, das parcelas ven-
cidas, e deverá estar convocando as pes-
soas para o recebimento dos cheques 
com os valores retroativos.

A ação do Sintius de 2013 rela-
cionada à cesta básica e que envolve 
362 aposentados e pensionistas ain-
da está sendo analisada pelo TRT-2.

Sabesp: grupo de 15 aposentados e
pensionistas volta a receber cesta básica
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Reuniões setoriais

Diretoria prepara categoria 
para as campanhas salariais

Alugam-se salas na sede do Sintius, a partir de 12 m², sem taxas condominiais.
Os interessados devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (13) 3226-3200

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários retomou este ano as reu-
niões setoriais para preparar a cate-
goria para o período de campanha 
salarial deste ano. Fazendo uma ana-
logia com o futebol, essa fase de con-
versa com os trabalhadores é uma 
espécie de pré-temporada, momento 
no qual os atletas se preparam para 
as competições ao longo do ano.

Nessas primeiras semanas do 
ano, os representantes da categoria 
vão até as unidades das empresas de 
nossa base (Sabesp, Cetesb, CPFL Pi-
ratininga, Cteep, Start Engenharia, 
Cedri e Cembra/Gerconsult) com 
o objetivo de apresentar aos com-
panheiros um cenário do que está 
por vir e, ao mesmo tempo, ouvir as 
principais demandas e inquietações 
dos trabalhadores. 

Durante o mês de janeiro e nes-
tas primeiras semanas de fevereiro, a 
Diretoria esteve reunida com os fun-
cionários da Sabesp da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira. 

Essas discussões foram anteci-
padas em relação aos anos anteriores 
por conta da necessidade de iniciar 
as negociações do novo Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) para que 
os trabalhadores fiquem amparados 
pelo novo ACT. 

Essa medida ganhou uma im-
portância especial a partir de no-
vembro, quando entrou em vigor a 
Reforma Trabalhista, que definiu que 

Rogério Marques

Em janeiro, o Sintius retomou as reuniões setoriais nas unidades da Sabesp

ASSEMBLEIA
Para aprovação de pauta de 

reivindicações dos trabalhadores
 à empresa para o novo 

Acordo Coletivo de Trabalho
CETESB

Dia 15/02, às 9 horas, 
na Agência Ambiental de Cubatão

Dia 15/02, às 14h30,
na Agência Ambiental de Santos

SABESP
Dia 22/02, às 18 horas, 

na sede do Sintius e na subsede de Registro

Confira a lista dos novos
representantes sindicais
para o biênio 2018/2020

Local
SABESP - SABOÓ

SABESP - LAB./EPC/ADUÇÃO
SABESP - SÃO VICENTE

SABESP - DIVISIONAL SANTOS
SABESP - GUARUJÁ

SABESP - ESTAÇÕES/LITORAL SUL
SABESP - BERTIOGA

SABESP - P. GRANDE/MONGAGUÁ
SABESP - ITANHAÉM/PERUÍBE

SABESP - JUQUIÁ
SABESP - REGISTRO

SABESP - JACUPIRANGA
SABESP - IGUAPE
CPFL - EA SANTOS

CPFL - AGÊNCIA ANA COSTA
CPFL - PRAIA GRANDE
CPFL - SÃO VICENTE

CPFL - CUBATÃO
CPFL - VICENTE DE CARVALHO

CEDRI
CETESB

Eleito
Tanivaldo Monteiro Dantas

Maurício dos Santos
Ricardo de Jesus Rodrigues

Emerson Sampaio Pereira
Joaquim Leite Santana Filho
Claudiston Plínio dos Santos

Ivair Ramos
José Marques Gomes da Silva

Paulo da Silva
Marcos Antônio Rangel

Claudio Tapajós Becker de Oliveira
Reinaldo de Almeida Marques
Roseli Costa Silva de Camargo

Givanildo José da Silva
Peterson Moreira de Abreu

Felipe Marques Xavier
Marcos de Lima

Vander Luís Biasini
Andrea Pereira Mesquita

Jeferson Rufino Cruz
Alexandre de Oliveira

A categoria urbanitária definiu 
nos dias 23 e 24 de janeiro os escolhi-
dos para preencher as vagas restantes 
de representante sindical para o biê-
nio 2018/2020.

Essas novas eleições foram reali-
zadas em algumas unidades da CPFL, 
Cetesb, Sabesp e Cedri onde não hou-
ve interessados em participar do plei-
to realizado no início do mês passado.

Apenas em duas localidades não 
houve o interesse dos trabalhadores 
preencherem as vagas de represen-
tante sindical: Cembra/Gerconsult e 
Start Enganharia, em Praia Grande.

A posse dos eleitos está prevista 
para ocorrer no dia 1º de março, em ho-
rário a ser definido, na sede do Sintius. 

Atribuições
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 outras 
funções para quem assumir essa res-
ponsabilidade, como fazer sindicali-
zações, distribuir o material oficial de 
comunicação do Sintius nos locais de 
trabalho e participar das reuniões con-
vocadas pela Diretoria do Sindicato.

o acordado entre sindicatos e empre-
sas tenha força de lei para uma série 
de direitos. Se o ACT não for fecha-
do até a vigência do atual, as empre-
sas podem seguir apenas o que está 
na lei, o que poderá representar um 
grande retrocesso aos trabalhadores.

Esse cuidado está sendo toma-
do não somente na Sabesp, mas em 
todas as empresas de nossa base. Em 
algumas delas, a situação é um pou-
co mais tranquila em relação a esse 
aspecto em 2018, como a CPFL Pi-
ratininga, cujo ACT tem validade de 
dois anos e estará em vigor até 2019.

Durante as reuniões setoriais, a 
Diretoria vem alertando a categoria 
sobre a necessidade de estar mais 
presente nas lutas e mais consciente 
dos retrocessos causados com a mu-
dança das leis trabalhistas. O mo-
mento é delicado e exige a unidade 
da categoria.

É de se preocupar a falta de inte-
resse de grande parte da sociedade, 
que se encontra anestesiada, em re-
sistir contra os avanços neoliberais 
que retiraram conquistas importan-
tes obtidas pelos trabalhadores ao 
longo das últimas décadas.

O engajamento e a confiança no 
trabalho sindical ganharam uma di-
mensão ainda maior na hora de sen-
tar para negociar com as empresas. A 
unidade é fundamental para assegu-
rar avanços e barrar qualquer tentati-
va de prejudicar os urbanitários.

Atuação sindical
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Trabalhadores ganham
aumento de 70% no

valor destinado ao PCS

Sabesp

Segurança dos trabalhadores 
da EA Praia Grande é ameaçada

Os trabalhadores da Sabesp con-
quistaram um aumento de 70% sobre 
o valor destinado ao Plano de Cargos 
e Salários (PCS) em 2018, passando 
de 1% para 1,7% na folha de paga-
mento. Isso significa uma elevação 
no número de beneficiados no mes-
mo percentual, teoricamente, sendo 
este um avanço expressivo, embora 
muita coisa ainda precisa ser melho-
rada para satisfazer a categoria, espe-
cialmente no sistema de avaliação e 
indicações para contemplação.

A atual Diretoria do Sindicato 
continua na unidade e na luta por 
um plano mais justo e satisfatório, 
continuando a reivindicar que esse 

percentual chegue a 5%, mas reco-
nhece que a evolução proporcionada 
pelo aumento de 70% no valor a ser 
distribuído será bem recebido pela 
categoria em relação ao PCS. Entre-
tanto, outros caminhos e momentos 
de negociações para melhorias do 
PCS continuam a ser explorados pe-
los diretores do Sindicato.

Em novembro, por exemplo, 
mesmo não estando em período de 
campanha para reivindicação, a Di-
retoria buscou junto a empresa esta-
belecer no PCS um sistema de pro-
gressão automática, que consiste em 
contemplar aqueles que são habilita-
dos a receber o benefício, porém não 

Os trabalhadores da Sabesp que re-
cebiam adicional de insalubridade entre 
2009 e 2014 ganharam na Justiça o di-
reito de serem beneficiados com a dife-
rença relacionada às horas extras pagas 
naquele período. A decisão já transitou 
em julgado, ou seja, não cabe mais re-

cursos. 
A empresa já apresentou os no-

mes dos funcionários que serão be-
neficiados, mas os valores de quanto 
cada trabalhador ganhará ainda não 
foi divulgado e nem há uma data pre-
vista para a liberação do dinheiro.

Os assaltos constantes de eletricistas da EA Praia Grande preocupa o Sitnius

Sindicato sai vitorioso na ação
 sobre o pagamento retroativo
de adicional de insalubridade

são premiados e ficam estagnados 
na carreira e no salário por vários 
anos consecutivos. A ideia do Sin-
tius é que três anos de aprovação de 
desempenho seja revertido em pro-
jeção na carreira, independentemen-
te de qualquer critério estabelecido 
para impedimento da contemplação.

A atual Diretoria do Sindicato, 
portanto, seguirá lutando a favor dos 
trabalhadores em todos os aspectos e 
relembra que uma das metas continua 
a ser a distribuição igualitária do PPR. 
E para conquistar mais esse benefício 
recorre a todos os recursos possíveis, 
sejam através de recursos administra-
tivos ou políticos.

Roberto Carlos VasquesNo dia 31 de janeiro, a Diretoria do 
Sintius esteve reunida com os trabalha-
dores da EA Praia Grande para ouvir os 
transtornos que os companheiros estão 
enfrentando em relação à falta de segu-
rança, o que tem provocado problemas 
físicos e psicológicos dos funcionários. 
Chegou ao conhecimento do Sindicato 
que praticamente todos os eletricistas 
da unidade já foram alvo de assaltos no 
horário de expediente. 

O que mais chamou a atenção é 
que, apesar de todos os BOs que fo-
ram registrados, até o momento a 

Após anos de disputas acerca deste 
assunto, a Associação dos Aposentados 
e Pensionistas da Sabesp (AAPS), com o 
respaldo da maioria de seus associados, 
decidiu aceitar o acordo proposto pela 
Sabesp e Sabesprev para extinguir o pro-
cesso judicial ligado à migração entre os 
planos previdenciários. 

O acordo também definiu os termos 
para futura extinção do processo relativo 
aos planos de saúde dos aposentados. 
Isso significa que este processo seguirá 
no âmbito judicial até que seja apresenta-
do, em nova assembleia, o modelo deta-
lhado dos novos planos de saúde. 

Neste momento, a Sabesp e a Sa-
besprev estão tomando as medidas 
necessárias para reduzir o valor da 
cobrança extraordinária para cober-
tura de deficit técnico em, no mínimo 
30%, desde o mês passado, além de 
mantida a ampliação do prazo de pa-
gamento da mesma contribuição. 

Além disso, as instituições devem 
implantar dois planos de saúde: um 
com o mesmo regulamento, rede cre-
denciada e regras de coparticipação 
para ativos, inativos (ex-empregados, 
aposentados e pensionistas) e seus de-
pendentes legais, equivalente ao atual 
Plano Pleno (que será extinto). O pre-
ço da mensalidade de referência do 
plano, para os inativos na última faixa 
etária, será limitado, inicialmente, a 
R$ 1.400,00/mês por pessoa (valores 
referência de abril de 2017, reajustado 
pelo FIPE-SAÚDE na implantação).

A outra medida seria uma opção 
com condições diferentes do Plano Ple-
no, oferecendo mensalidades inferiores, 
a exemplo do Plano Padrão. 

Essa decisão é uma grande vitó-
ria para todos os envolvidos: partici-
pantes do Plano BD, participantes do 
Plano Sabesprev Mais, beneficiários 
dos planos de saúde, aposentados 
atuais e futuros, Sabesp, Sabesprev, 
AAPS e todas as entidades represen-
tativas dos empregados da Sabesp. 

Sabesprev:
Acordo põe fim a
 embate judicial
das entidades

Cembra
Categoria aprova, por 
unanimidade, pauta 
de reivindicações
Em assembleias realizadas nos 

dias 23 e 24 de janeiro, os trabalha-
dores da Cembra-Gerconsult apro-
varam, por unanimidade, a pauta de 
reivindicações que será encaminha-
da à empresa.

A categoria quer o reajuste sala-
rial correspondente à variação inte-
gral do índice de inflação verificado 
pelo Dieese de abril do ano passado 
e março deste ano, além de um au-
mento real de 5%.

Os funcionários pedem ainda 
um aumento de 5% sobre os salários 
a título de gratificação por tempo 
de trabalho para quem completa  49 
meses na companhia.

Departamento Jurídico

Prestando contas. No dia 29 de janeiro, a 
Diretoria do Sintius fez a reunião de prestação de 
contas com balanço financeiro de 2016, na subsede 
de Registro, a pedido de integrantes da categoria

Comunicação Sintius Com o objetivo de atender mais 
rapidamente as possíveis demandas 
judiciais dos companheiros do Vale 
do Ribeira, o Departamento Jurídico 
do Sintius passará a oferecer o aten-
dimento por videoconferência na 
subsede de Registro a partir do dia 
19 deste mês.

Ao invés de levar um dos nossos 
advogados na última segunda-feira 
do mês para o Vale do Ribeira, o que 
trazia custos para a nossa instituição 
e demora para os associados, esse 
avanço tecnológico permitirá que a 
consulta dos associados passe a ser 
semanal, mediante agendamento 
prévio.

Os trabalhadores com demandas 

trabalhistas e cíveis podem ser aten-
didos toda segunda-feira, das 9h30 
às 12h00, com a advogada Carla 
Costa da Silva Mazzeo, e das 15h às 
17h30, com o advogado Luiz Sérgio 
Trindade.

Às quartas-feiras, das 9h30 às 
11h30, será possível fazer consultas 
relacionadas às questões previden-
ciárias com a advogada Camila Mar-
ques Gilberto.

O agendamento dos atendimen-
tos jurídicos devem ser feitos no 
Departamento Jurídico, em horário 
comercial, pelo telefone (13) 3226-
3200. Outra opção é entrar em con-
tato com a subsede de Registro pelo 
telefone (13) 3821-3517.

Sintius inicia atendimento jurídico 
por videoconferência em Registro

Discussão do novo ACT é iniciada
Cedri

O Sindicato iniciou, em janeiro, a 
negociação com a Cedri para a defini-
ção do novo ACT. A Diretoria espera 
manter as conquistas anteriores e avan-
çar em outras reivindicações da catego-
ria, como o ajuste de carreira dos traba-

lhadores e a continuidade dos cursos de 
reciclagem. O Sindicato defende o rea-
juste salarial com base na inflação cal-
culada pelo IPCA, mais aumento real 
de 2%, e crescimento de 10% no valor 
dos benefícios.

empresa não tomou nenhuma ação 
concreta para que o problema seja 
amenizado ou resolvido.

Por outro lado, a Diretoria do Sin-
tius entende que se trata de um proble-
ma de segurança pública, porém cabe 
ao Grupo CPFL, “a maior empresa de 
energia do País”, ter acesso às autori-
dades e procurar uma solução para a 
proteção dos trabalhadores. 

Diante desta situação, estaremos 
reunidos com os dirigentes da empre-
sa no próximo dia 15, em Santos, para 
tratar desse tema.

PLR 2017: Sindicato aguarda
divulgação do Resultado de Serviço

O Sindicato está aguardando a 
divulgação do fechamento do Resulta-
do do Serviço (RS) do ano passado da 
CPFL Piratininga para, posteriormen-
te, marcar uma reunião com a direção 
da empresa a fim de definir o paga-
mento da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) 2017, que deverá ser 
paga aos trabalhadores em abril.

A expectativa é que a empresa di-
vulgue o RS em março, pois a regra é 

que esse número seja divulgado no ter-
ceiro mês subsequente ao fechamento 
do quarto trimestre do ano anterior.

É importante frisar que, até o 
momento, ainda não foi discutida e 
definida a composição da PLR 2018, 
porque precisamos aguardar o fecha-
mento do RS de 2017 para avaliar os 
próximos passos que deveremos dar a 
respeito da composição da fórmula da 
PLR 2018.

Bureau Veritas: a bagunça continua
A Diretoria do Sintius ainda con-

tinua recebendo muitas informações 
sobre a falta de comprometimento da 
Bureau Veritas e do desrespeito por 
parte da empresa em relação aos tra-
balhadores.

Mais uma vez, o Sindicato apro-
veita este espaço no Jornal Urbanitá-
rio para alertar os gestores da CPFL 

Piratininga em relação aos constantes 
problemas que a Bureau Veritas vem 
causando com o desrespeito perante os 
funcionários.

A Diretoria do Sintius está aten-
ta a tudo o que vem ocorrendo nessa 
empreiteira e vamos cobrar medidas 
administrativas junto à CPFL para re-
solver essa situação.
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Bem-estar

Salão oferece atendimento
especial às mulheres em março

Em razão do Dia Internacional 
da Mulher, celebrado no dia 8 de 
março, o salão de beleza instalado na 
sede do Sintius oferecerá um atendi-
mento especial para o público femi-
nino.

Nos dias 6, 7 e 8 de março, os 
serviços de manicure e escova de ca-
belo serão ofertados gratuitamente 
às mulheres sindicalizadas. É mais 
uma forma de o Sindicato retribuir o 
carinho recebido e valorizar as mu-
lheres de nossa categoria.

Vale destacar que o atendimento 
é limitado a apenas dez clientes por 
dia em cada um dos serviços. Por 
esse motivo, é importante que as mu-
lheres interessadas façam sua inscri-
ção para uma das datas até o dia 23 
de fevereiro. 

Caso o número de inscritas seja 
superior ao limite estabelecido, have-

rá sorteio. Portanto, o Sintius confir-
mará o agendamento no período de 
26 a 28 de fevereiro.

Corte gratuito
O atendimento do Salão de Be-

leza acontece na sede do Sintius, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h30, sendo preferencialmente 
atendidos aqueles com horário mar-
cado. Por isso, faça o agendamento 
pelo telefone (13) 3226-3200. Os ser-
viços de manicure e pedicure só es-
tão disponíveis as terças-feiras.

Os associados do Sintius têm di-
reito a um corte de cabelo gratuito 
uma vez por mês. Se o sindicalizado 
desejar cortar o cabelo num período 
inferior, deverá pagar um valor con-
forme está estabelecido na tabela, 
que apresenta custos bem reduzidos 
em relação ao mercado.

Novos sindicalizados - Janeiro/2018
Carlos Roberto Brasilício da Silva - Ativa/Cetesb

Daniel de Jesus Oliveira - Ativa/Cembra-Gerconsult
Emerson Diego dos Santos - Ativa/CPFL Piratininga

Jorge Alberto Arrivabene - Aposentado/Sabesp
José Rubens da Silva - Ativa/Sabesp

Lucas Diogo Farage - Ativa/CPFL Piratininga
Manoel Gaspar Neto - Ativa/Cetesb

Marcelo dos Santos Cunha - Aposentado/Cteep
Marcos Sergio Duarte - Aposentado/Sabesp
Rodrigo Gonçalves Paranhos - Ativa/Sabesp
Rodrigo Martins dos Santos - Ativa/Cetesb

Fechamento da sede
Por conta do período de Carnaval, a

sede do Sintius e a subsede de Registro 
estarão fechadas entre os dias 12 e 14
 de fevereiro. O atendimento ao público

será retomado na quinta-feira, dia 15

Arquivo

O corte gratuito uma vez ao mês é mais uma vantagem para os associados


