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Novos representantes sindicais 
são eleitos pelos urbanitários
A categoria urbanitária vai co-

nhecer até o final deste mês os traba-
lhadores que irão preencher as vagas 
restantes de representante sindical 
para o biênio 2018/2020.

No início de janeiro, foram re-
abertas as inscrições para os locais 
onde não houve interessados em par-
ticipar do pleito. Nos dias 23 e/ou 24 
de janeiro, haverá novas eleições, das 
7h30 às 16h30, em mais sete locais: 
Divisional Santos (Sabesp), Cedri, 
Cetesb e quatro unidades da CPFL - 
Cubatão, EA Santos, Praia Grande e 
São Vicente.

A posse dos eleitos está previs-
ta para ocorrer no dia 1º de março, 
em horário a ser definido, na sede do 
Sintius. A relação completa dos no-
vos representantes sindicais da Bai-
xada Santista e do Vale do Ribeira 
será divulgada na próxima edição do 
Jornal Urbanitário.

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 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.

Eleitos onde houve disputa

Ricardo de Jesus Rodrigues
Joaquim Leite Santana Filho
Claudiston Plinio dos Santos

Ivair Ramos
Paulo da Silva

Local

São Vicente
Guarujá

Estações/Litoral Sul
Bertioga

Itanhaém/Peruíbe

Empresa

Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp 
Sabesp 

No dia 15 de dezembro do ano 
passado, a Diretoria do Sintius enca-
minhou ofício à Sabesp para cobrar 
da empresa providências a respeito 
do fim do contrato com a empresa 
que cuidava das portarias e edifícios 
das unidades de trabalho.

Em resposta ao Sindicato, enviada 
no dia 1º de janeiro deste ano, a Sabesp 
informou que o contrato vigente com a 

Gálatas Serviços de Segurança termina-
ria no dia 21 de janeiro deste ano.

No entanto, a Unidade de Negó-
cio da Baixada Santista decidiu res-
cindir o contrato, de forma unilate-
ral, devido à paralisação dos serviços 
prestados pela contratada e retirada 
dos seus funcionários dos postos de 
trabalho no dia 8 de dezembro.

A Sabesp explicou ainda que o novo 

processo licitatório para a contratação 
da empresa de segurança estava marca-
do para o dia 21 de dezembro, mas foi 
considerado "fracassado", ou seja, não 
houve interessados em participar des-
sa concorrência. Diante dessa situação, 
um novo pregão está sendo preparado.

Estamos acompanhando a resolu-
ção desse processo de contratação da 
nova empresa de segurança.

Sabesp

Diretoria cobra novo contrato de segurança

Trabalhadores inscritos para a eleição complementar
Urna

04

14
16
17
18
21
23

Candidatos
André Luiz Silva Nacharie
Emerson Sampaio Pereira

Givaldo José da Silva
Felipe Marques Xavier

Marcos de Lima
Vander Luis Biasini

Jeferson Rufino Cruz
Alexandre de Oliveira

Local
Div. Santos (Sabesp)

EA Santos (CPFL)
Praia Grande (CPFL)
São Vicente (CPFL)

Cubatão (CPFL)
Cedri

Cetesb

Dia da eleição
23/01/2018

24/01/2018
23/01/2018
23/01/2018
24/01/2018

23 e 24/01/2018
23 e 24/01/2018
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Diretoria oferece atenção
especial ao Vale do Ribeira
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Antônio Neto Mendes, 
secretário regional do Vale do Ribeira

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Sindicato está pronto 
para os desafios de 2018

Trabalho na Sabesp há 35 anos e 
desde que entrei na empresa sou sindi-
calizado por crer que o sindicato é a me-
lhor ferramenta em defesa do trabalha-
dor. Fui representante sindical, diretor 
de base e hoje estou secretário regional 
do Vale do Ribeira, cargo esse que deu a 
chance de mostrar que o dirigente sin-
dical  pode muito mais do que só apa-
recer em épocas de Acordos Coletivos.

Nesses dois anos à frente da secre-
taria, com o apoio da Diretoria, trans-
ferimos a subsede para um local novo 
à altura dos nossos associados, com um 
novo consultório odontológico, onde se 
pode comprovar a melhoria do atendi-
mento através do aumento da procura.

Houve o entendimento da Diretoria 

do Sintius de descentralizar as consultas 
jurídicas feitas na sede para melhor aten-
der aos associados do Vale do Ribeira 
uma vez ao mês. A cada dois meses pas-
samos a oferecer um café da manhã para 
comemorar o aniversário dos aposen-
tados e pensionistas a fim de mantê-los  
informados, integrados e valorizados. 
Firmamos um convênio com a Facul-
dade Scelisul,  que oferece a associados e 
dependentes descontos de até 45%. 

Não posso deixar de destacar o tra-
balho atuante da nossa diretora de base 
Belilia, do conselheiro fiscal Carlos Go-
mes Pinto, bem como dos representan-
tes sindicais Claúdio Tapajos (setor Re-
gistro),  Kid (setor Juquiá), Rose (setor 
Iguape) e Neneca (setor Jacupiranga), 
que foram reconduzidos ao cargo.

O sindicato deve estar sempre pró-
ximo ao trabalhador e agora mais do 
que nunca com esta nova lei trabalhista, 
que é tão ousada no sentido de aniqui-
lar os direitos e conquistas históricas. A 
história mostra que nem em época do 
regime militar se viu algo assim, com a 
intenção de um governo voltado para 
acabar com o movimento sindical. 

Esses momentos difíceis são necessá-
rios para se reinventar e procurar formas 
de manter a categoria unida. A unidade da 
classe trabalhadora deve ser feita pela base. 
Temos que começar a nos reunir, entender 
cada uma das mudanças que nos foram 
impostas, traçar estratégias e preparar a luta. 
Uma categoria unida jamais será vencida.

Penso que 2018 deverá ser um 
ano de cautela e de sabedoria por par-
te da Diretoria do Sintius para encarar 
o que está por vir, devido às mudanças 
na Consolidação das Leis  do Trabalho 
(CLT) e, principalmente, em uma das 
empresas da nossa base: a Sabesp.

Os integrantes da Diretoria estão 
conversando muito entre si sobre as 
projeções para este ano. A expectativa 
é que não haja grandes dificuldades nas 
negociações dos Acordos Coletivos das 
demais empresas, porque o diálogo so-
bre esse tema foi iniciado em 2017.

O trabalhador precisa entender a 
importância desse momento, que exige 
de todos uma maior participação para 
que a categoria mostre força a fim de 

barrar as investidas contra a classe tra-
balhadora. No ano passado, a Reforma 
Trabalhista provocou um duro golpe 
no movimento sindical ao prejudicar 
o financiamento dessa estrutura neces-
sária para fazer a defesa dos interesses 
da categoria, alcançar novas conquistas 
e oferecer um serviço de qualidade aos 
nossos associados.

Por conta dessa nova realidade, a 
Diretoria do Sintius decidiu intensificar 
o enxugamento de gastos, conforme foi 
detalhado na última edição do Jornal 
Urbanitário. Além disso, houve a de-
cisão de buscar novas fontes de receita 
para custear a estrutura, como alugar 
salas de nossa sede.

Esse planejamento é importante 
para evitarmos surpresas. Muitas vezes, 
o Sindicato precisa agir rapidamente 
diante de algumas situações, como or-
ganização de greves/mobilizações e via-
gens até a sede das empresas na Capital 
ou no Interior, assim como aos tribu-
nais de São Paulo e de Brasília.

Já estamos retomando as reuniões 
setoriais para preparar a categoria para 
a campanha salarial a fim de buscar no-
vos benefícios e, acima de tudo, garantir 
postos de trabalho. 

Estamos nos articulando e nos 
preparando fortemente com os nossos 
pares para traçar um caminho nessa es-
trada com obstáculos ainda desconhe-
cidos por conta dessas mudanças que 
vieram prejudicar a classe trabalhadora.

Aposentados e pensionistas

Festa dos aniversariantes de 
janeiro e fevereiro vai ser

 realizada no próximo dia 31
Conforme anunciado na última 

edição do Jornal Urbanitário, a Dire-
toria do Sindicato passará a realizar, 
a partir deste ano, a festa dos aposen-
tados e pensionistas a cada dois me-
ses e não mais mensalmente, como 
vinha ocorrendo. 

A primeira celebração deste ano 
ocorrerá no próximo dia 31, a partir 
das 9h30, na sede do Sintius. 

A partir de agora, com essa nova 
medida, haverá uma maior integra-
ção entre aqueles que ajudaram a 
construir a história de 75 anos de lu-

tas e conquistas do Sintius.
Essa é uma ótima oportunidade 

para quem participar da festa agen-
dar um horário para fazer o corte de 
cabelo em nosso salão. Vale lembrar 
que esse serviço é gratuito uma vez 
ao mês aos associados.

Festa única
A comemoração de novembro e 

dezembro do ano passado foi reali-
zada em uma única data, devido ao 
período de recesso do Sindicato por 
conta das festas de final do ano. A festa promovida pela SAAP é sempre uma oportunidade para rever amigos 

Governo concede 2,07% de reajuste a 
quem ganha mais de 1 salário mínimo

Os aposentados e os pensionis-
tas que recebem mais de um salário 
mínimo terão reajuste de 2,07%, in-
formou o Ministério da Fazenda, na 
noite do último dia 10. De acordo 
com a pasta, a portaria com o au-
mento foi publicada no Diário Ofi-
cial da União do dia seguinte.

O reajuste equivale à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) em 2017, anunciado 
recentemente pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O índice, que mede a variação 
de preços para famílias que ganham 
de um a cinco salários mínimos, re-
gistrou variação menor que o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que fechou o ano 
passado em 2,95%, resultado in-
fluenciado principalmente pela que-
da no preço dos alimentos.

O INPC registrou, em 2017, sua 

menor variação anual desde a im-
plantação do Plano Real, em 1994. 
Em 2016, a variação acumulada ha-
via sido de 6,58%.

Com esse reajuste, o teto das apo-
sentadorias e pensões da Previdência 
Social sobe de R$ 5.531,31 para R$ 
5.645,80. Quem recebe benefícios 
que equivalem ao salário mínimo, 
que passou de R$ 937 para R$ 954, 
terá reajuste menor, de 1,81%.

Opinião
O presidente da Cobap, Warley 

Martins, criticou o reajuste. “Sabe-
mos que o Governo e a grande mídia 
vão usar como referência o reajuste 
do salário mínimo ter sido menor do 
que o das aposentadorias acima do 
mínimo, mas nada justifica essa atro-
cidade que o Governo está fazendo 
com os trabalhadores e aposentados 
brasileiros”, desabafou.

MR CostaThabata Guerreiro

Thabata Guerreiro

Veja os índices de reajuste de 
benefícios dos aposentados 
suplementados da Funcesp
Data de início
de benefício

Até janeiro/2017
Em fevereiro/2017
Em março/2017
Em abril/2017
Em maio/2017
Em junho/2017
Em julho/2017

Em agosto/2017
Em setembro/2017
Em outubro/2017
Em novembro/2017
Em dezembro/2017

Índice de
reajuste

0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
1,23
2,22
2,52
2,28
1,65
1,55
0,74

IGP-DI

0,43
0,06
-0,38
-1,24
-0,51
-0,96
-0,30
0,24
0,62
0,10
0,80
0,74
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Balanço

Dois anos de avanços e muito trabalho

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

O ano de 2017 foi especial para o 
Sintius, que completou 75 anos de atu-
ação. E todo esse tempo de vida merece 
destaque, pois foram anos de luta em de-
fesa da categoria que representa nos se-
tores de energia elétrica, meio ambiente 
e saneamento. Para celebrar esse aniver-
sário, a atual Diretoria se preocupou em 
presentear o trabalhador de várias ma-
neiras, ampliando a aproximação com o 
Sindicato e valorizando a luta em defesa 
da classe. Além disso, investindo na es-
trutura necessária para desenvolver ati-
vidades a favor da categoria.

O ano começou com a Comuni-
cação de cara nova, disponibilizando 
um novo site para facilitar o acesso às 
informações do Sintius, além do Jornal 
Urbanitário remodelado em novo for-
mato, papel branco e maior número de 
páginas para divulgar com mais eficácia 
os fatos de interesse dos trabalhadores, 
além do apoio dos vídeos corporativos.

Dentre os fatos divulgados em 2017 
destacam-se aqueles que marcaram os 
protestos contra as mudanças nas leis 
trabalhista e previdenciária defendidas 
pelo Governo Federal e empresários. O 
Sintius se mobilizou e apoiou diversos 
movimentos contra esses retrocessos, 
com greves gerais e manifestos, inclusi-
ve participando da caravana a Brasília.

Porém, lutas específicas dos urba-
nitários foram travadas em defesa de 
direitos conquistados para amenizar os 
impactos de mudanças impostas pelas 
empresas. Nesse aspecto, a Diretoria de-
fendeu a categoria nos planos de saúde e 
previdenciários, além de assegurar nos 
Acordos Coletivos a manutenção das 
conquistas dos anos anteriores.

A mais significativa evolução, con-
tudo, nas negociações coletivas favo-
receu os trabalhadores da Sabesp, que 
tiveram um aumento de 36,13% sobre 
o valor da cesta-básica, conquistando o 
antigo desejo de equiparação com o va-
lor deste benefício pagos aos metroviá-
rios paulistas. Além do reajuste do vale-
-refeição, que foi 7,12%. Foram índices 
bem superiores à inflação oficial.

Outro marco importante de 2017 
foi a realização do 9º Congresso dos 
Urbanitários, que reuniu representantes 
dos trabalhadores de diferentes unida-
des das empresas, permitindo maior 
participação para implantação de me-
lhorias para a categoria. Dentre elas, 
destacam-se a filiação à Força Sindical 
e à FTIUESP e mudanças estatutárias, 
com o objetivo de adequar à realidade 
sindical, além do abrandamento de al-
gumas penalidades à categoria.

Nessa linha de reestruturação sin-
dical, a categoria passou a contar com 
uma maior frequência dos diretores nos 
locais de trabalho. E isso pode ser cons-
tatado com a manutenção do compro-

misso da Diretoria e também da obri-
gatoriedade mínima de realização de 
quatro reuniões setoriais nas diferentes 
empresas, propiciando aproximação, 
debates e busca permanente de soluções 
às reivindicações dos trabalhadores.

A atual Diretoria desenvolveu em 
2017 também ações sociais e culturais, 
como a homenagem feita aos aposenta-
dos e pensionistas com o Prêmio Fideli-
dade Sindical, que ocorreu em fevereiro, 
além de estender a festa dos aniversa-
riantes do mês para sócios do Vale do 
Ribeira. Aliás, a Diretoria também le-
vou para o Vale o atendimento jurídico 
para atender uma antiga reivindicação 
dos trabalhadores daquela região.

O ano de 2017 foi um período de 
campanhas e luta, dedicação, reestrutura-
ção, solidariedade e também de lazer, am-
pliação de benefícios e de convênios para 
sindicalizados, ou seja, muitas conquistas 
para melhorar a qualidade de vida das 
famílias dos urbanitários. Agora, é hora 
de nos unirmos mais e nos prepararmos 
para superarmos juntos os desafios de 
2018. Vamos defender a nossa classe!

Fotos: Arquivo

A Diretoria do Sintius está mais presente nos locais de trabalho e ouvindo as demandas da categoria, como na Sabesp de Registro (à esquerda) e Divisional Santos (acima)

Protesto contra a falta de consideração da CPFL em relação aos trabalhadores da Start

A solenidade que marcou os 75 anos do Sindicato foi um dos pontos altos do ano

Os diretores participaram de diversos atos na Baixada Santista e até em Brasília contra a Reforma Trabalhista

Os trabalhadores da Cteep apresentaram sugestões durante reunião setorial

Os funcionários da Start 
Engenharia (à direita) 

participaram de  assembleia 
promovida pela Diretoria.

O Sindicato vem lutando por
melhorias nas condições de

 trabalho da categoria

Desde que assumiu o comando da 
instituição, em dezembro do 2015, 
o Sindicato vem acompanhando de 

perto os funcionários da Cedri 
(acima). Graças à atuação do

Sintius, a categoria foi beneficiada 
com um plano de saúde
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Mesa-redonda sobre erros
 no apontamento de horas

extras é adiada para fevereiro

Cteep

Trabalhador aprova PPR 2018 e luta 
constante pela distribuição igualitária

A mesa-redonda solicitada pela 
Diretoria, em novembro do ano pas-
sado, para que a Cteep solucione os 
erros verificados pelo Sintius no que 
diz respeito ao apontamento e con-
trole de horas extras deverá ser re-
alizada em fevereiro, em data a ser 
definida. 

A princípio, essa reunião estava 
agendada para o dia 20 de dezembro, 

mas apenas o Sindicato compareceu 
à Gerência Regional do Trabalho e 
Emprego de Santos (GRTE-Santos). 

A empresa informou, por tele-
fone, que não poderia mandar um 
representante por estar em férias co-
letivas. Diante disso, houve a neces-
sidade de suspender a mesa-redonda 
naquela data.

O Sindicato firmou contato com 

Os aplicativos de mensagens ins-
tantâneas, como WhatsApp e Messen-
ger, e as redes sociais, exemplo do Fa-
cebook e do Twitter, são importantes 
ferramentas para agilizar a comunica-
ção entre as pessoas em qualquer lugar 
e hora. Essa facilidade trouxe imensos 
benefícios. Por outro lado, o Sintius 
alerta que esses aplicativos devem ser 
utilizados com cuidado e bom senso 
no ambiente de trabalho. 

Alguns trabalhadores se distraem 
durante a atividade laboral por causa 

desses canais de comunicação, gas-
tando muito tempo para olhar ou res-
ponder mensagens, o que prejudica o 
desenvolvimento de algumas tarefas e 
ocasiona erros em alguns procedimen-
tos, podendo gerar acidentes de traba-
lho de grande proporção.

Há casos noticiados pela impren-
sa que a utilização inadequada ou em 
exagero pelos funcionários resultaram 
em advertências, suspensões e até mes-
mo demissões por justa causa. Por esse 
motivo, todo o cuidado é pouco.

A categoria aceitou a proposta, mas a maioria defende o PPR igualitário

Uso do celular e de redes sociais
no trabalho exige moderação

a empresa para a viabilidade de uma 
nova data para discutir os problemas 
enfrentados pelos trabalhadores e as 
situações que não seguiam o que está 
previsto em lei.

Os problemas
No documento protocolado re-

centemente na GRTE-Santos, o Sin-
dicato apontou seis situações proble-

máticas, como quando o trabalhador 
é convocado para frequentar o trei-
namento em dia de folga e não recebe 
pelas horas em que fica à disposição 
da empresa e o fato de o funcioná-
rio, por necessidade da Cteep, realiza 
mais de duas horas extras por dia e, 
quando isso acontece, o tempo exce-
dente (além das duas horas) é marca-
do em outra data.

Thabata Guerreiro

Alerta

Divisional São Vicente    Dia 16/01, às 7h30
Divisional P. Grande    Dia 17/01, às 7h30
Divisional Bertioga    Dia 18/01, às 7h30
Divisional Mongaguá    Dia 19/01, às 7h30
Divisional Santos     Dia 23/01, às 7h30
EPC/Laboratório     Dia 24/01, às 7h
Adução       Dia 25/01, às 7h30
ETA/Cubatão      Dia 29/01, às 7h30
Divisional Guarujá    Dia 30/01, às 7h30
Saboó       Dia 31/01, às 7h30
Divisional Peruíbe    Dia 01/02, às 7h30
Divisional Itanhaém    Dia 02/02, às 7h30
Escritório Central     Dia 05/02, às 7h30
Vale do Ribeira     De 06/02 a 08/02

Calendário previsto de
 reuniões setoriais na Sabesp

Os trabalhadores da Sabesp apro-
varam em assembleias realizadas no 
dia 9 de janeiro, na sede do Sintius e 
na subsede de Registro, a manutenção 
da forma aplicada pela empresa na 
distribuição da verba para pagamen-
to do Programa de Participação nos 
Resultados (PPR) 2018. A fórmula 
de pagamento é semelhante a do ano 
passado, sendo que 30% do valor do 
PPR será fixo e 70%, variável. 

Entretanto, nas duas reuniões, 
a categoria exigiu a continuidade 
da luta do Sintius pela forma igua-
litária de distribuição. Durante a as-
sembleia, em Santos, o presidente do 
Sindicato, Carlos Alberto de Olivei-
ra Cardoso, o Platini, lembrou que a 
luta pelo PPR igualitário é um com-
promisso de campanha eleitoral da 
chapa que hoje ocupa a Diretoria. 

Ele ainda ressaltou que os direto-
res têm se empenhado para viabilizar 
a distribuição igualitária e lembrou 
que primeiro houve a pesquisa para 
verificar o real desejo dos trabalha-
dores e obter respaldo quantitativo 
para reivindicar o benefício de acor-
do com o desejo da categoria.

A partir daí, houve esforços tan-
to no âmbito administrativo como 
político para atingir o PPR igualitá-

rio. Primeiramente, com a empresa, 
por meio da apresentação e discus-
são do resultado da pesquisa com 
outros sindicatos representativos de 
classes de trabalhadores da Sabesp.

Outro passo foi na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), quando houve a discussão 
em consulta pública sobre a criação 
de uma holding na Sabesp, sendo 
utilizado o espaço para defender o 
interesse dos trabalhadores, inclusi-
ve tentando inserir o PPR igualitário 
no projeto, mas a ideia foi rejeitada 
pelos deputados estaduais.

Agora, o caminho, ainda na Alesp 
é a proposição de discussão de altera-
ção no Decreto 59.598, de 16 de ou-
tubro de 2013, a fim de garantir a dis-
tribuição igualitária e o aumento para 
duas folhas de salários, ao invés de 
uma, como é determinado atualmente 
pele documento do governo para PPR.

PPR 2017
O PPR 2017 deverá ser paga até 

o dia 30 de abril. A única incógnita 
é em relação aos resultados da pes-
quisa de satisfação do cliente, que já 
deveriam ter sido apresentados. Os 
demais indicadores devem alcançar 
a marca de 100%.

ASSEMBLEIA
CEMBRA/GERCONSULT

Para aprovação de pauta de 
reivindicações dos trabalhadores

 à empresa para o novo 
Acordo Coletivo de Trabalho

Dias 23 e 24 de janeiro
Às 13 horas, na sede da empresa

Fechamento da sede
Por conta do feriado para comemoração 
dos 472 anos de fundação de Santos, a

sede do Sintius estará fechada no dia 26 
de janeiro e voltará a atender o público no 
dia 29, a partir das 8 horas. A subsede de 
Registro abrirá normalmente neste dia 26
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Atendimento jurídico será
realizado em 29 de janeiro

Os trabalhadores da ativa, aposen-
tados e pensionistas do Vale do Ribeira 
que precisarem de alguma assistência 
jurídica nas áreas cível e trabalhista 
podem agendar uma consulta com os 
advogados do Sintius, que estarão à 
disposição dos associados na subsede 
de Registro, no próximo dia 29.

Os advogados do Sindicato Carla 
Costa da Silva Mazzeo e Luiz Sérgio 
Trindade estarão à disposição para 
atendimentos jurídicos nessas áreas 

Valores da diária para colônia 
de férias - a partir do dia 14/02

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$130,00      R$ 150,00
De 6 a 11 anos      R$ 65,00     R$ 75,00

Mais informações sobre o local e reservas devem ser 
feitas na secretaria do Sintius pelo telefone (13) 3226-3200

toda última segunda-feira de cada 
mês. Em dezembro, o atendimento 
foi antecipado em razão das festas de 
final de ano e do recesso do Sindicato.

Os interessados devem agendar a 
consulta com antecedência até o dia 
24 de janeiro na secretaria da subse-
de pelo telefone (13) 3821-3517, das 
8 às 17 horas, ou diretamente com o 
secretário regional do Vale do Ribei-
ra, Antônio Neto Mendes, pelo tele-
fone (13) 9-9736-9929.

Novos sindicalizados - Dezembro/2017
Beatriz de Souza Paes - Pensionista/Sabesp

Domingos de Souza Paes - Aposentado/Sabesp

Eusdepio Jesus de Freitas - Ativa/PDI

Fátima da Conceição Barbosa - Ativa/Sabesp

Paulo César Pereira - Bureau Veritas

Falecimentos
Luiza de Souza Mello - Pensionista/Sabesp

Falecida em 09/12/2017

Maria Laurita Gama do Amaral -  Pensionista/Sabesp
Falecida em 14/12/2017

Zailde da Silva Nascimento - Pensionista/Sabesp
Falecida em 24/11/2017

Novos valores de mensalidade
As mensalidades dos associados 

do Sintius tiveram um reajuste a partir
de janeiro. Para o pessoal da ativa o

 valor mínimo da mensalidade passará
 a ser de R$ 46,00, enquanto o máximo,
 de R$ 83,00. Já os(as) aposentados(as) 

passam a pagar R$ 42,00 e 
os(as) pensionistas, R$ 21,00

A RC Marketing e Eventos, uma 
das empresas conveniadas ao Sintius, 
promoverá na sede do Sindicato no dia 
24 de fevereiro, das 8 horas ao meio-
-dia, um evento sobre eSocial (Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações 

Palestra

Sindicato receberá palestra sobre eSocial
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).

O eSocial é um sistema de registro 
de informações criado para desburo-
cratizar e facilitar a administração de 
informações relativas aos trabalhado-
res, para que as empresas possam rea-

lizar o cumprimento de suas obrigações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias de 
forma unificada e organizada. 

O valor da inscrição para participar 
do evento é de R$ 80,00. Ela pode ser 
feita na secretaria do Sintius ou no site: 

appticket.com.br/e-social-2018.
Os participantes terão a oportuni-

dade de conhecer melhor e tirar dúvidas 
com especialistas das áreas de Depar-
tamento Pessoal, Recursos Humanos, 
Construção Civil e Terceiro Setor.


