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Se negociação com a Sabesp não 
avançar, é greve a partir do dia 15

Cetesb dá inicio
às negociações

do novo ACT
P. 7

Fotos: MR CostaOs trabalhadores da Sabesp da 
Baixada Santista, Litoral Sul e Vale 
do Ribeira definiram o indicativo de 
greve, a partir da zero hora do próxi-
mo dia 15, caso a empresa não avan-
ce nas negociações do novo Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT). Assem-
bleia neste dia 14, às 18h30, poderá 
ratificar o movimento paredista.

Essa medida de pressão é necessá-
ria para que a estatal avance no diálo-
go com o Sindicato dos Urbanitários 
(Sintius) e com as demais entidades 
sindicais para que as reivindicações da 
categoria sejam atendidas e para evitar 

que propostas indecentes apresentadas 
nas primeiras conversas sejam concre-
tizadas, como a redução da garantia de 
emprego do quadro de pessoal, dimi-
nuição do adicional de turno e a im-
plantação de uma nova escala de reve-
zamento prejudicial aos trabalhadores. 

Isso sem contar a ideia da em-
presa de querer reduzir pela metade 
o número de trabalhadores que têm 
estabilidade no emprego por exerce-
rem a função de representação sindi-
cal, o que representa uma clara tenta-
tiva de enfraquecer o trabalho de luta 
realizado pelo Sintius.        P. 5 Diretoria vem fazendo reuniões setoriais com a categoria desde o mês passado

As mobilizações ocorreram em três unidades da empresa na Baixada Santista

Diretoria protesta contra CPFL 
por valores pagos da PLR 2017
Os valores pagos referentes à 

Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) 2017 da CPFL Piratininga de-
sagradou a Diretoria do Sintius, que 
promoveu três horas de paralisação 

nas estações avançadas (EAs) da em-
presa em Santos, São Vicente e Praia 
Grande. no último dia 23. Sindicato 
considera injusto o montante desti-
nado à categoria.         P. 4

AAFC Regional Santos
terá vacinação contra 
a gripe neste dia 17

P. 3

Sindicato é contra
MP para privatizar 

saneamento do País
P. 6

Coral Ouvindo Avós 
dos Urbanitários

é premiado em PG
P. 8
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Equilíbrio financeiro é 
essencial para nossa luta
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Evandro da Silva Carvalho, 
secretário de Finanças do Sintius

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Deforma Trabalhista gera
novos desafios a sindicatos

Aumentar as receitas e economizar 
nos gastos sempre foi um dos lemas da 
Secretaria de Finanças do Sintius. Se o 
nosso desafio já era grande anterior-
mente, agora, ele é infinitamente maior 
por algumas razões. A principal delas é 
a aprovação da Reforma Trabalhista.

Uma das consequências diretas 
dessa legislação é a proibição do descon-
to automático do salário do trabalhador 
para as entidades sindicais receberem o 
imposto sindical.

No início deste mês, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) emitiu 
uma nota técnica apontando que o im-
posto sindical é um tributo e somente 
poderia ser eliminado via lei comple-
mentar. Portanto, essa mudança na le-

gislação seria ilegal.
Enquanto essa disputa no campo 

jurídico deve se arrastar por um bom 
tempo, temos de encontrar soluções 
para superar esse momento delicado e 
assegurar a manutenção das atividades, 
com o objetivo de fazer a luta em defesa 
dos urbanitários.

A discussão da Reforma da Previ-
dência nos trouxe indiretamente mais 
um obstáculo ao Sintius. Com o receio 
de sofrerem perdas, muitos trabalhado-
res em condições de se aposentar opta-
ram em sair das empresas, o que afeta a 
arrecadação do Sindicato por contribu-
írem menos como associados ao saírem 
da ativa. 

Diante desse cenário nebuloso, a 
Diretoria vem tomando algumas me-
didas para equilibrar as finanças, como 
rever contratos com prestadores de ser-
viços e economizar em gastos relacio-
nados ao consumo de água, energia e 
telefone. Por outro lado, o Sindicato está 
buscando outras formas de arrecadação, 
como o aluguel de salas de nossa sede e 
obtenção de publicidade nos meios de 
comunicação oficiais do Sintius.

Um número maior de trabalha-
dores contribuindo com o Sindicato é 
fundamental para custear as despesas 
do dia a dia da instituição, a manuten-
ção da sede e da subsede de Registro e o 
pagamento da folha de pagamento dos 
funcionários e prestadores de serviço. 
Por esse motivo, contamos com vocês!

Os efeitos da Reforma Trabalhista, 
melhor dizendo, da Deforma Traba-
lhista aprovada por ampla maioria do 
Congresso Nacional e sancionada pelo 
presidente Michel Temer (MDB), no 
ano passado, começam a ser sentidos 
pelos brasileiros.

A tão prometida retomada geração 
de empregos ficou apenas no papel nes-
te primeiro trimestre do ano e os novos 
postos de trabalho criados foram para 
funções que pagam até dois salários mí-
nimos (R$ 1.908,00), segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

Um dos efeitos nefastos dessa mu-
dança legislativa foi tornar ainda mais 
difícil essa luta entre capital x trabalho 

em nosso País, que é marcado pela 
grande desigualdade social, com as bar-
reiras impostas para as entidades sindi-
cais conseguirem recursos suficientes 
para desenvolver ações em defesa dos 
companheiros.

Além dos trabalhadores que atu-
am em nossa sede e profissionais con-
tratados para nos oferecer todo o apoio 
técnico nas atividades desenvolvidas 
ao longo do ano, parte dos recursos da 
categoria é destinada para custear dois 
órgãos de assessoramento, cujos técni-
cos sempre são consultados e estão pre-
sentes no Sintius sempre que solicitados 
pela Diretoria: os Departamentos In-
tersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) e de Assessoria 
Parlamentar (Diap). 

A falta de recursos pode com-
prometer nossas ações e, consequen-
temente, a categoria, apesar de toda a 
disposição da Diretoria. Somente con-
seguiremos reverter esse jogo a partir 
do momento em que os companheiros 
entenderem esse momento delicado, 
que exige uma grande disposição de to-
dos, passando pelo fortalecimento nos 
locais de trabalho e pela união nos en-
frentamentos que se avizinham.

Independente de quem está admi-
nistrando os sindicatos em qualquer 
período, é importante essa mobilização 
neste momento crítico para criarmos 
uma corrente a fim de evitarmos retro-
cessos e obtermos novas conquistas.

Aposentados e pensionistas

Clima de alto
astral marca

a festa dos
aniversariantes

Fotos: Thabata Guerreiro

Governo Federal gastou R$ 110 milhões
com propagandas da Reforma da Previdência

A sede do Sindicato dos Urba-
nitários, em Santos, não teve expe-
diente no dia 30 de abril por conta 
da emenda do feriado do Dia do Tra-
balhador, em 1º de maio. No entan-
to, as portas da instituição estiveram 
abertas por um motivo especial: a ce-
lebração da vida dos aposentados e 
pensionistas que fizeram aniversário 
nos meses de março e abril.

O evento teve grande adesão. Os 
participantes reviram amigos e co-
meram salgados e bolos deliciosos. 
Para tornar esse momento ainda mais 
especial, a festa foi abrilhantada com 
a apresentação do Coral Avós dos 
Urbanitários, sob a regência da ma-

estrina Sandra Diogo Moço.

Saúde
Durante a celebração, os apo-

sentados, pensionistas e demais pre-
sentes tiveram a chance de reservar 
alguns minutos para cuidar da saúde. 

Uma equipe permaneceu na sala 
da Secretaria para Assuntos de Apo-
sentados e Pensionistas (SAAP) para 
fazer a aferição da pressão arterial 
e teste de glicemia. Além disso, a 
fonoaudióloga Rosemary Zuanazzi 
deu orientações sobre a audição e ti-
rou dúvidas a respeito de aparelhos 
auditivos. Essa iniciativa contou 
com o apoio da Droga Raia.

O governo do presidente Michel 
Temer (MDB) gastou, entre janeiro 
de 2017 e fevereiro de 2018, quase R$ 
110 milhões em publicidade na fra-
cassada tentativa de aprovar a reforma 
da Previdência.

Os gastos com campanhas so-
bre a reforma somam exatos R$ 
109.973.552,84 em 14 meses. Foram 
mais de 2,3 mil pagamentos únicos 
que variaram entre R$ 57,71 e R$ 7,5 
milhões, segundo dados obtidos pelo 

AVISO DA SAAP
A Secretaria para Assuntos de Aposentados e 

Pensionistas (SAAP) solicita que os(as) 
associados(as) aposentados(as) e pensionistas que 
ainda não possuem a sua carteirinha de associado 
entreguem na secretaria do Sintius uma ou duas
fotos 3x4 recentes. Além disso, a SAAP pede que 
os associados atualizem seus dados cadastrais

Sandro Thadeu

A festa dos aniversariantes de março e abril ocorreu no dia 30 de abril

MR Costa

Durante o evento, participantes aferiram a pressão e fizeram teste de glicemia

site Congresso em Foco. 
Considerada a principal pau-

ta governista em 2017, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
287/2016 naufragou oficialmente 
após o carnaval deste ano, com o de-

creto de intervenção federal no Rio de 
Janeiro. A intervenção foi decretada 
em 16 de fevereiro. Mesmo assim, o 
governo gastou R$ 4,8 milhões com 
material publicitário sobre a reforma 
só naquele mês.

AAFC Regional Santos fará
vacinação contra a gripe no dia 17

A AAFC Regional Santos firmou 
parceria com a Secretaria de Saúde 
de Santos para ser um posto de vaci-
nação contra a gripe. Para receber a 
dose, é preciso trazer um documento 
com foto. A imunização é voltada para 
crianças de seis meses a cinco anos, 

gestantes e puérperas (até 45 dias pós-
-parto), profissionais de saúde, maio-
res de 60 anos e doentes crônicos. 

A AAFC Regional Santos  fica na 
Rua Vasco da Gama, 45, Jabaquara. 
Mais informações pelos telefones (13) 
3221-8585 ou 3223-4688.



Página 4 Maio de 2018 Jornal Urbanitário Página 5Jornal Urbanitário Maio de 2018

Campanha salarial

Diretoria protesta contra CPFL 
por valores pagos da PLR 2017

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 Sintius promo-
veu, na manhã do dia 23 de abril, três 
horas de paralisação nas estações 
avançadas (EAs) da CPFL Pirati-
ninga de Santos, São Vicente e Praia 
Grande. O objetivo foi protestar con-
tra a empresa em razão dos valores 
pagos referentes à Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) 2017.

O movimento realizado reivindi-
cando o pagamento integral da PLR 
2017 foi deflagrado após o Sindicato 
ter enviado um ofício à empresa com 
essa finalidade, em 13 de abril.

Afinal, os cerca de 300 trabalha-
dores da região se empenharam mui-
to e superaram diversas dificuldades 
para a companhia conquistar os bons 
resultados operacionais, o que reflete 

em um melhor atendimento à po-
pulação, inclusive com o reconheci-
mento de melhor empresa do setor 
no Brasil.

O setor de Recursos Humanos 
da CPFL respondeu à Diretoria do 
Sintius, por meio da Carta 108, que 
os indicadores e metas que compõe 
a  PLR 2017 foram discutidas duran-
te o processo de negociação, quando 
houve a oportunidade de as partes 
colocarem suas considerações e che-
garem a um consenso, firmando o 
ACT sobre o tema, 

Apesar dessa situação, “infor-
mamos que as ponderações trazidas 
em sua correspondência estão sendo 
avaliadas pelas áreas responsáveis 
pelos indicadores DEC e FEC, sendo 

Mais uma vez, o Sindicato foi sur-
preendido com a notícia de mais uma 
demissão na CPFL Piratininga, na divi-
são de Recuperação de Energia da Bai-
xada Santista. A bola da vez foi técnico 
José Elvis de Oliveira. Há menos de um 
ano, o setor já havia registrado o desli-
gamento do líder Mauro Sérgio Duarte.

Vale a pena ressaltar que, segun-
do apurado pela Diretoria do Sin-
tius, os índices de perda de energia 
na região estão em níveis altíssimos 
e o que mais surpreende é o fato de a 
empresa deixar de aproveitar a expe-
riência dos trabalhadores que esta-

vam na função há muitos anos.
A preocupação é que, se obser-

varmos bem, a divisão conta hoje 
apenas com dois técnicos experien-
tes, sendo que o restante da equipe é 
formado por ajudantes de recupera-
ção de energia e eletricistas.

Essa atividade sempre foi vista 
pela empresa como fundamental e, 
por esse motivo, os profissionais que 
lá atuavam recebiam uma formação 
muito grande. Portanto, o Sintius en-
tende que a empresa não vem dando 
a devida importância ao setor como 
era anteriormente.

Empresa demite trabalhador da 
área de recuperação de energia

Trabalhadores da Sabesp 
aprovam indicativo de greve

Thabata Guerreiro

Os trabalhadores da Sabesp reivindicam que o próximo Acordo Coletivo de Trabalho tenha validade de dois anos

Os trabalhadores da Sabesp da 
Baixada Santista, Litoral Sul e do 
Vale do Ribeira aprovaram o indica-
tivo de greve, a partir da zero hora 
do próximo dia 15, caso a empresa 
não avance nas negociações do novo 
ACT. A decisão foi tomada no dia 3 
de maio, nas assembleias realizadas 
na sede do Sintius, em Santos, na 
subsede de Registro e em Itanhaém.

Uma nova reunião da categoria 
está agendada para os mesmos locais 
no próximo dia 14, às 18h30, para 
analisar as últimas propostas apre-
sentadas pela companhia de sanea-
mento e ratificar, ou não, a realização 
do movimento paredista. 

Na tarde do último dia 3, ocor-
reu a segunda rodada de negociação 
entre os representantes do Sintius e 
da estatal, mas não houve avanços. 
Mais uma vez, a Sabesp não apresen-
tou uma proposta com o índice de 
reajuste salarial. O Sindicato defende 
a reposição da inflação, além de um 
aumento real de 5%.

Os trabalhadores e a Diretoria 
do Sintius consideraram uma afronta 
a proposta da empresa para rebaixar 
conquistas históricas, como a dimi-
nuição do adicional de turno de 15% 
para 7%, redução da garantia no em-
prego de 98% do efetivo para 95%, 
restrição da hora-extra da prorroga-
ção de jornada de 100% para 50% e 
implantação da escala de revezamen-

MR Costa

Trabalho nas EAs Santos, São Vicente e Praia Grande foi paralisado por 3 horas

to 12 x 36 horas.
Conforme o presidente do Sin-

dicato, Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, a Sabesp também 
quer enfraquecer a mobilização da 
categoria ao propor a redução pela 
metade dos trabalhadores que têm 
estabilidade no emprego por exerce-
rem a função de representante sindi-
cal.

ASSEMBLEIA
Para discussão e deliberação

sobre ratificar a deflagração de
greve a partir do dia 15 de maio

Dia 14/05, às 18h30, na sede do Sintius, 
na subsede de Registro e em Itanhaém

Diante desse posicionamento 
dos trabalhadores nas assembleias 
promovidas no início deste mês, a 
Diretoria do Sintius espera que a es-
tatal apresente propostas que aten-
dam os anseios dos cerca de 1.600 
funcionários da companhia na Bai-
xada Santista e no Vale do Ribeira na 
reunião da tarde da próxima quinta-
-feira, dia 10.

Cembra/Gerconsult
Categoria inicia discussão sobre

cláusulas econômicas do ACT
Os trabalhadores da Cembra/

Gerconsult estarão reunidos em as-
sembleia nos dias 9 e 10 de maio, às 
13 horas, nas dependências da em-
presa, para avaliar a contraproposta 
da empresa referente ao novo Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT).

Vale destacar que neste ano so-
mente estão sendo discutidas as cláu-
sulas econômicas, já que o ACT tem 
validade de dois anos, ou seja, até 
março do próximo ano. 

Na pauta de reivindicações apro-
vada pela categoria neste ano e entre-
gue para os representantes da Cem-
bra/Gerconsult, os trabalhadores 
solicitaram reajuste salarial com base 
na inflação acumulada nos últimos 
12 meses (2,5%) mais aumento real 
de 5%. 

Além disso, o Sindicato pediu 
uma correção de 5% no valor do 
vale-alimentação pago aos funcioná-
rios da empresa. 

que o retorno será informado ao Sin-
dicato o mais breve possível”.

A Diretoria do Sintius, assim 

como toda a categoria, está atenta 
e espera que a empresa tenha bom 
senso.
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Sintius repudia MP para 
privatizar água e saneamento

Saneamento

Sindicato participa da primeira
rodada de negociação do novo ACT

A Frente Nacional pelo Sane-
amento Ambiental, que tem o Sin-
dicato dos Urbanitários de Santos e 
Região (Sintius) como uma de suas 
instituições participantes, repudia a 
Medida Provisória (MP) que está sen-
do preparada pelo Governo Temer 
para privatizar a água e o saneamento 
do País.

O manifesto assinado por 37 en-
tidades de todo o País foi aprovado 
no dia 16 de março, durante um de-
bate organizado pela Associação dos 
Profissionais Universitários da Sabesp 
(APU) e pela Associação dos Enge-
nheiros da Sabesp (AESabesp), na Ca-

Thabata Guerreiro

Assembleia sobre Contribuição Assistencial/Confederativa ocorreu em 25 de abril

pital. O evento contou com a presença 
da Diretoria do Sintius.

No documento, as entidades 
relembram que a Lei Nacional do 
Saneamento Básico (Lei Federal 
11.445/2007) representou uma gran-
de conquista para a população ao de-
finir diretrizes para o setor, estabele-
cendo como princípio fundamental a 
universalização dos serviços. Porém, 
tudo isso pode se perder com a MP 
estudada pelo Governo Federal.

Essa mudança no marco regula-
tório do saneamento tem o objetivo 
de atender os pleitos do setor priva-
do, que almejam ampliar a presença 

na prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico de qualquer forma 
para operar os sistemas de água e es-
goto dos maiores e mais rentáveis mu-
nicípios do País, deixando de lado as 
áreas de menor porte ou deficitárias.

 “Essas modificações, propostas 
de forma açodada e antidemocrática, 
não são direcionadas para a melho-
ria dos serviços prestados ou para a 
universalização dos mesmos, e par-
ticularmente para o atendimento da 
população carente residente nas peri-
ferias das grandes cidades e na zona 
rural que ainda não tem sanitário”, 
aponta o manifesto.

A Frente Nacional pelo Sanea-
mento Ambiental defende que qual-
quer mudança nas leis do setor so-
mente podem ser feitas por meio de 
projeto de lei, previamente antecedi-
do por debates públicos com ampla 
participação da sociedade e de todos 
os interessados no tema. 

“As mudanças devem ser orien-
tadas para assegurar os direitos hu-
manos à água e ao saneamento nos 
termos declarados pela ONU, garan-
tindo o acesso de todos os cidadãos 
à água e a serviços públicos de qua-
lidade de forma universal e integral”, 
destaca o movimento.

A Diretoria do Sintius participou 
na manhã do dia 7 de maio da primei-
ra rodada de negociação para discutir 
o novo ACT da Cetesb, em São Pau-
lo. Neste primeiro encontro, os repre-
sentantes da estatal não apresentaram 
nenhum índice para reajuste salarial e 
dos benefícios.

As próximas reuniões para tratar 
do ACT ficaram agendadas para os 
dias 14 e 21 deste mês. Por conta do 

calendário eleitoral deste ano, o novo 
Acordo Coletivo deverá ser fechado 
até o início de julho. 

PPR 2017
A reivindicação dos trabalhadores 

da Cetesb para voltar a receber os va-
lores do Programa de Participação nos 
Resultados (PPR) 2017 e a defesa desse 
pleito feita pela Diretoria do Sintius sur-
tiram efeito. A estatal deverá pagar o be-

MR Costa

Sabesp apresenta novo modelo de gestão de pessoas
Rogério Marques

A reunião da Diretoria do Sintius com representantes da Sabesp ocorreu em abril

Assembleia aprova Contribuição
Assistencial/Confederativa

A Diretoria do Sintius partici-
pou, no mês de abril, de uma reunião 
com a direção da Sabesp, na Capi-
tal, onde a companhia apresentou o 
novo modelo de gestão de pessoas.

Agora, a Superintendência de 
Recursos Humanos será chamada de 
Superintendência de Gestão de Pes-
soas. Além da mudança da nomen-
clatura, um dos objetivos dessa mu-
dança seria otimizar a comunicação 
entre a empresa e os trabalhadores. 

Uma inovação apresentada é que 
os resultados individuais ou empre-
sariais serão reconhecidos em forma 
de pontos, como um sistema de mi-

A categoria aprovou, em assem-
bleia realizada na noite do dia 25 de 
abril, na sede do Sintius, a proposta 
de Contribuição Assistencial/Confe-
derativa deste ano apresentada pela 
Diretoria.

Os sindicalizados terão um des-
conto de 4%, parcelado em duas ve-
zes, sobre a remuneração recebida. Já 
os não sindicalizados terão de arcar 
com 8%, em cota única. Os compa-
nheiros somente serão descontados 
no salário do mês subsequente ao 
fechamento do ACT das empresas 
onde atuam. 

O não sindicalizado que quis se 
opor ao pagamento das contribui-
ções teve um prazo de dez dias, após 
a assembleia, para se manifestar atra-
vés de carta, que deveria ser entregue 
pessoalmente na secretaria do Sintius.

A aplicação desse índice foi ne-
cessária para que o Sintius tenha uma 
arrecadação suficiente para arcar com 
as despesas para fazer a luta sindical, 
já que as entidades de defesa dos tra-
balhadores foram duramente afeta-
das com o fim do imposto sindical, 
conforme determinado pela Reforma 
Trabalhista aprovada no ano passado. 

lhagem. Essa pontuação já está sendo 
creditada em um cartão, que pode ser 
utilizado para a compra de produtos 
ou serviços da rede credenciada.

Os funcionários poderão bai-
xar um aplicativo em seus celulares, 
o que permitirá o acesso a serviços, 
programas e demonstrativos de pa-
gamentos, por exemplo. 

A Sabesp planeja ainda ampliar 
o benefício para melhorar a qualifi-
cação dos trabalhadores da empresa 
em todo o Estado. A ideia é financiar 
até 70% dos custos de cursos relacio-
nados à atividade exercida, desde o 
nível básico ao universitário.

Após a intensa luta da diretoria do 
Sindicato dos Urbanitários de Santos e 
Região (Sintius) e do empenho e dedica-
ção de todos os trabalhadores da Sabesp 
da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, 
a categoria atingiu os 100% das metas 
previstas para o Programa de Participa-
ção nos Resultados (PPR) 2017.

Trabalhadores atingem 100% das metas do PPR 2017
O Sindicato parabeniza a todos os 

companheiros por atingirem essa im-
portante marca, o que não acontecia des-
de 2011. O depósito dos valores do PPR 
foi depositado na conta dos trabalhado-
res no dia 6 de abril.

Assim como já ocorre na Cetesb, 
o Sintius seguirá lutando e defendendo 

os anseios da maioria dos trabalhadores 
para que o valor do PPR seja igualitário. 

Caso essa proposta estivesse em vi-
gor, o valor do PPR 2016 para cada tra-
balhador da Sabesp seria de R$ 5.957,29. 
Esse cálculo foi feito com base em infor-
mações oficiais solicitadas pelo Sintius 
por meio do Sistema Integrado de In-

formações ao Cidadão do Governo do 
Estado.

Segundo dados oficiais da Sabesp, 
a empresa tinha, em fevereiro deste ano, 
14.164 trabalhadores e o valor da folha 
de pagamento (salário base + ATS + gra-
tificação de função) total naquele mês foi 
de R$ 84,379 milhões.

nefício até o dia 3 de julho, ao contrário 
do que ocorreu no ano passado, quando 
a categoria ficou sem receber o PPR.

A empresa fez a distribuição de R$ 
10,3 milhões de PPR para cada um dos 
1.791 funcionários elegíveis. Como 
o PPR é igualitário, cada trabalhador 
teve o direito de ganhar R$ 5.700,00, 
no mês passado.

Esse novo modelo de PPR nego-
ciado no ano passado tinha o objetivo 

de o programa ser autossustentável, ou 
seja, como se esse benefício estivesse 
atrelado à dedicação, esforço e supera-
ção da categoria. A meta é diminuir a 
dependência financeira do governo.

Por esse motivo, foi estabelecida 
uma meta vinculatória obrigatória, 
que foi atrelado ao indicador econô-
mico-financeiro. No geral, 59,10% das 
metas definidas foram alcançadas pe-
los trabalhadores. 

Cteep

Após o cancelamento de duas me-
sas-redondas na Gerência Regional do 
Trabalho e Emprego de Santos, a Dire-
toria teve uma reunião, no último dia 
10, com a representante da Cteep, Lilian 
Rodrigues Alba, com a finalidade de 
discutir algumas irregularidades envol-
vendo os trabalhadores da empresa. 

Um dos pontos de pauta foi o apon-
tamento de horas dos funcionários. O 
Sindicato pediu que a empresa respeite 
o horário da jornada de trabalho e que 
todas as horas extras sejam registradas 
no ponto, independente do horário e 
dia que a pessoa esteja à disposição da 
empresa.

Lilian informou que a orientação 
é que para todas as horas excedentes 
sejam pagas como hora-extras e que o 

Irregularidades no apontamento 
de horas são discutidas em reunião

desrespeito ao horário de trabalho não 
acontece na região. Caso haja demanda 
de remanejamento de horário, isso será 
avaliado com mais critério.

O Sintius citou ainda que a cláusu-
la de política de emprego que consta no 
ACT não vem sendo respeitada, pois os 
trabalhadores dispensados em justa cau-
sa não estão recebendo as indenizações. 
A empresa respondeu por ofício que o 
procedimento para os casos foi correto.

Além disso, o Sindicato questionou 
o comportamento da empresa em con-
siderar os técnicos de subestação em 
algumas situações como trabalhadores 
em escala de revezamento e em outras 
circunstâncias não os caracterizando 
dessa forma. Lilian ficou de dar um re-
torno à Diretoria posteriormente.

A representante da empresa ouviu os problemas apontados pela Diretoria
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Ouvindo Avós dos Urbanitários 
recebe prêmio em Praia Grande

Novos sindicalizados - Abril/2018
Cássio Zimmermann de Souza - Ativa/CPFL

Felipe Silva dos Santos - Ativa/Sabesp
Isaac Leonhard Souza Silva - Ativa/Cteep

José Ricardo Carvalho - Aposentado/Sabesp
Wagner Almeida Rocha - Aposentado/CPFL

Falecimentos
Benedito Alves da Rocha - Aposentado/Sabesp

Falecido em 06/04/2018

Fechamento da sede
Por conta do feriado de Corpus Christi, 

a sede do Sintius e a subsede de Registro 
estarão fechadas nos dias 31 de maio

 e 1º de junho. O atendimento ao
público será retomado no dia 4 de junho

O Coral Ouvindo Avós dos Urba-
nitários foi destaque na 20ª edição do 
Encontro de Corais de Praia Grande, 
iniciativa promovida pela prefeitura 
local. 

O grupo, sob a regência da maes-
trina Sandra Diogo Moço, encantou o 
público durante a apresentação reali-
zada no dia 26 de abril, no Palácio das 
Artes.

No total, 19 corais de Cubatão, Ita-
nhaém, Praia Grande e Santos fizeram 

exibições durante os dois dias de even-
to. O grupo, que leva o nome do Sindi-
cato aos quatro cantos do País, recebeu 
um troféu pela participação.

A entrega dele à Diretoria do Sin-
tius ocorreu no último dia 30, durante 
a festa dos aposentados e pensionistas 
aniversariantes dos meses de março e 
abril, após a apresentação do coral.

Antes das exibições, Sandra expli-
cou que sempre é feita uma introdução 
com uma breve explicação sobre a his-

Sandro Thadeutória de lutas do Sindicato dos Urbani-
tários e os trabalhadores representados  
pela Diretoria.

O presidente da institutição, Car-
los Alberto de Oliveira Cardoso, o Pla-
tini, agradeceu e enalteceu Sandra pelo 
o trabalho desenvolvido à frente do 
Coral Ouvindo Avós dos Urbanitários, 
que sempre promove muitas alegrias e 
boas energias por onde passa. O grupo 
ensaia todas as terças-feiras, na sede do 
Sintius, a partir das 15 horas. Platini e Sandra exibem o troféu

O Sintius também fechou convênio 
com a psicóloga Tainá Mazzitelli de Al-
meida. Os associados do Sintius e depen-
dentes terão desconto de 50% nas sessões 
(R$ 60,00). Os valores dos pacotes po-

Novos convênios do Sintius
Panificadora D’Ouro

A Diretoria do Sindicato firmou, 
em abril, mais dois convênios que po-
dem ser utilizados pela categoria. Um 
deles foi firmado com a Panificadora 
D’Ouro, que fica localizada na Praça 
Washington, 76, José Menino, Santos. 

Sindicalizados e dependentes têm 

desconto de 10%, desde que compro-
vada a filiação através da carteirinha do 
Sintius, ao consumirem os produtos de 
confeitaria e panificação, além das refei-
ções que são servidas no estabelecimen-
to. Entretanto, não haverá descontos so-
bre bebidas alcoólicas e cigarros.

Psicóloga Tainá Mazzitelli de Almeida
dem ser combinados com a profissional. 
O consultório fica na Av. Conselheiro 
Nébias, 754/756, conj. 920, Boqueirão, 
Santos. As consultas devem ser agenda-
das pelo telefone (13) 98171-0033.


