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Pode ser aberto pela E.C.T.J

Sindicato busca unir forças
para barrar MP do Saneamento

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários (Sintius) iniciou nos últi-
mos dias uma grande mobilização 
política junto aos sindicatos e classe 
política da Baixada Santista e do Vale 

Start Engenharia:
categoria analisa neste 

dia 12 proposta do
novo Acordo Coletivo

P. 7

Companheiros da 
Cteep conseguem

reajuste de 5%
no VA e no VR

P. 6

MR Costa

A Diretoria do Sintius participou do Dia Nacional de Mobilização contra a MP do Saneamento, em 30 de agosto, e realizou atos públicos em Santos e Registro

Trabalhadores da 
CPFL Piratininga
têm avanços no 

ACT e na PLR 2018
P. 6

do Ribeira para barrar a aprovação da 
Medida Provisória 844/2018, a MP do 
Saneamento, conhecida como a MP da 
Sede e da Conta Alta.

    Ps. 4  e 5

Acidente no RPC
Baixada Santista

Chegou ao conhecimento do 
Sindicato que neste dia 11 de setem-
bro ocorreu um acidente de trabalho 
com um eletricista do RPC Baixada 
Santista, no Litoral Plaza Shopping, 
em Praia Grande.

Recentemente, o Sintius publi-
cou uma matéria com a preocupação 
em relação à segurança dos novos 
profissionais que estavam sendo ad-
mitidos na CPFL Piratininga. 

O Sintius estará acompanhando 
e tomando as providências cabíveis. 
O Sindicato está à disposição para 
toda a parte assistencial que o traba-
lhador necessitará. 
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Urbanitários buscam
prejudicar o Sindicato
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David Sergio da Costa,
secretário de Administração

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Eleição 2018 é hora para 
pôr o País no rumo certo

Como se não bastasse a classe do-
minante que sempre se articula contra os 
sindicatos que defendem os trabalhado-
res, a categoria urbanitária da nossa re-
gião conta com um forte aliado da elite, 
que é um grupo que se auto denomina 
“oposição urbanitária” e cumpre a risca 
esse papel de se opor e denegrir o Sindi-
cato, fazendo com que os trabalhadores 
se desestimulem à adesão sindical, fra-
gilizando dessa maneira a estrutura já 
combalida pela “reforma trabalhista”.

Oposição é saudável, mas desde 
que tenha o propósito de promover crí-
ticas e debates que sejam efetivamente 
construtivos. Só que esse grupo deixou 
claro no último informativo divulga-
do que a ideia é outra, a de derrubar 

mesmo, inclusive valoriza ações movi-
das contra o sindicato e diretoria, que 
foram ajuizadas, em sua maioria, por 
membros derrotados na última eleição 
do Sindicato, que aconteceu em 2015. 
Além disso, divulgam falsas informa-
ções, causando desunião e transtorno, 
buscando enfraquecer o movimento 
sindical urbanitário.

Mais grave ainda é saber que quem 
faz a distribuição desse informativo são 
ex-diretores e até ex-presidente do Sin-
dicato, além de serem ex-funcionários 
de empresas urbanitárias, que deveriam 
fazer exatamente o inverso, valorizar o 
Sindicato. Nós precisamos de pessoas 
que somem e não que fiquem dividindo 
a categoria. A não ser que a ideia desse 
grupo siga aquele pensamento de quan-
to pior, melhor. Melhor para quem?

A insistência em desconstruir a 
estrutura sindical desse grupo vem de 
algum tempo e o triste é ver a energia 
e investimento feitos com um objetivo 
mal. Não poderiam utilizar esse em-
penho para o bem? E quem financia 
esse grupo que promove a destruição? 
Quais são os reais interesses do grupo 
em relação ao Sindicato? Se tivessem 
boas intenções teriam uma postura 
totalmente inversa e estariam ao lado 
do trabalhador, lutando pela união ao 
invés de patrocinar a desunião.

O urbanitário que atira pedra no 
Sindicato, denigre a sua própria his-
tória de luta e respeito.

Após muita expectativa e indefi-
nições sobre o cenário eleitoral para 
este ano, estamos a menos de um mês 
das eleições gerais deste ano. Chegou 
a hora do cidadão conhecer de fato o 
histórico de vida e as propostas dos 
candidatos para votar com consciên-
cia no dia 7 de outubro.

Uma dica importante é escolher 
representantes que estejam realmen-
te comprometidos com os interesses 
dos trabalhadores e pessoas que são 
ligadas à Baixada Santista e ao Vale 
do Ribeira. Afinal, dessa forma é 
possível cobrá-los mais facilmente 
sobre a execução dos projetos pro-
postos e dos compromissos firmados 
em campanha. 

De nada adianta votar e não 
fiscalizar o mandato dos nossos go-
vernantes e parlamentares. É preciso 
ter essa cobrança sistemática para 
lembrá-los quem são os verdadeiros 
patrões dos políticos: os brasileiros.

O golpe articulado em 2016 para 
retirar a presidente Dilma Rousseff 
(PT) do poder e para implementar 
uma série de medidas contrárias ao 
interesse da população e dos traba-
lhadores, como o congelamento de 
investimentos públicos, a aprovação 
da Reforma Trabalhista e da terceiri-
zação, trouxe uma lição importante: 
a necessidade de elegermos repre-
sentantes no Congresso Nacional 
que defendam os trabalhadores.

Precisamos de políticos compro-
missados com os anseios da maioria 
dos cidadãos para colocar o Brasil 
no rumo certo novamente e afastar 
o País dos especuladores financei-
ros, que buscam se enriquecer com o 
suor de cada brasileiro, que sofre dia 
a dia com a falta de segurança, edu-
cação ineficaz, estrutura precária na 
saúde pública e fechamento de pos-
tos formais de trabalho. 

Precisamos ter firmeza nas nos-
sas convicções, deixando de lado as 
soluções pregadas pela mídia, para 
estancar esse retrocesso social dos úl-
timos anos. Afinal, o cidadão tem um 
papel decisivo em escrever um novo 
capítulo da história da nossa nação.

Aposentados e pensionistas

Fotos: Thabata Guerreiro

Sintius realizou festa para celebrar
os aniversariantes de julho e agosto

A Diretoria do Sintius promo-
veu, na manhã do dia 31 de agosto, 
a tradicional festa dos aposentados 
e pensionistas dos meses de julho e 
agosto deste ano. 

A comemoração, que ocorria 
anteriormente a cada mês, passou 
a ser bimestral com a finalidade de 
promover uma maior integração en-
tre os companheiros que ajudaram a 
construir a rica história do Sindicato.

O salão de festas instalado no 
andar térreo da sede do Sindica-
to, em Santos, recebeu um bom 
público. O secretário de Assuntos 
para Aposentados(as) e Pensionis-
tas, Carlos Sílvio da Silva Fernan-

AVISO A COMPLEMENTADOS PENSIONISTAS 
E APOSENTADOS(AS) DA SABESP

A Secretaria de Assuntos para Aposentados(as) 
e Pensionistas (SAAP) avisa aos(as) 

complementados(as) aposentados(as) e pensio-
nistas da Sabesp que recebem da Secretaria de 
Estado da Fazenda que o Acordo Coletivo será 

enviado pela Sabesp até o fim de setembro. 
Sendo assim, o novo benefício será pago na 
folha de outubro com os valores retroativos

Fotos: Thabata Guerreiro

Parlamentares e associações de 
aposentados avaliam como insuficiente 
o acréscimo de 25% em todas as mo-
dalidades de aposentadoria pagas pelo 
INSS quando comprovada a necessida-
de de auxílio permanente de cuidador. 

O direito ao adicional foi determi-
nado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
o STJ. Até então, o percentual a mais no 
benefício era limitado aos aposentados 
por invalidez que comprovassem a ne-
cessidade do auxílio permanente de ter-

data em que a necessidade de ajuda per-
manente de outra pessoa for constatada 
pela perícia médica e social do INSS. 

“É muito relativo, se realmente esse 
valor vai conseguir atender às necessi-
dades. Porque o cuidador é uma mão 
de obra especializada, um cuidador tem 
que saber lidar com o idoso, não só téc-
nica de manipulação, de manuseio, ter 
atenção ao processo do uso de medica-
mentos e cuidados básicos”, afirmou o 
autor da proposta de lei.

Auxílio pago a aposentado que precisa de cuidador é pouco
ceiros.

Segundo a decisão do STJ, o au-
mento sobre o valor da aposentadoria 
deve ser pago ainda que a pessoa rece-
ba o teto fixado pelo INSS, hoje em R$ 
5.645,80.

Para o assessor econômico da Con-
federação Brasileira de Aposentados, 
Maurício Oliveira, o valor definido pelo 
tribunal não é suficiente. “Esses 25% vão 
agregar apenas um valor muito peque-
no porque 2/3 de todos os aposentados 

ganha um salário mínimo”, explicou.
Na Câmara dos Deputados, um 

projeto (PL 4840/12) do deputado 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG) cria o 
auxílio-dependência, a ser concedido 
ao segurado da Previdência que neces-
sitar de assistência permanente de outra 
pessoa para exercer suas atividades. O 
texto estabelece o valor do auxílio-de-
pendência em 60% do salário de benefí-
cio e será devido a partir do dia seguinte 
ao da cessação do auxílio-doença ou da 

des, o Sivoca, recebeu cada um dos 
companheiros(as) com aquela ani-
mação tradicional.

A celebração foi o momento 
oportuno para os trabalhadores apo-
sentados e pensionistas das empre-
sas de saneamento, meio ambiente e 
energia reverem amigos e colegas de 
serviço, além de relembrarem histó-
rias do passado e colocarem o papo 
em dia.  

Eles tiveram a chance de  apro-
veitar um café da manhã reforçado, 
repleto de diversas variedades de sal-
gados, frutas, bolos e bebidas. A pró-
xima festa está agendada para 31 de 
outubro.

Com um grande público e animação de sobra, a festa dos aniversariantes 
dos meses de julho e agosto foi realizada no dia 31 de agosto, no Sintius

Mudanças na Diretoria 
Executiva do Sintius

Roberto trabalha na Divisional Santos

Institucional

O companheiro da Divisional San-
tos Roberto Martins de Souza, o Rober-
tinho, é o novo secretário do Litoral Sul 
e passa a integrar a Diretoria Executiva 
do Sintius. Ele, que atuava como dire-
tor de base da Sabesp, passa a assumir a 
função que era exercida por Mauro Luiz 
da Silva, o Maurinho, que tem uma vasta 
experiência acumulada no meio sindical. 
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Sabesp

Sintius inicia mobilização no Vale do Ribeira e
na Baixada Santista contra MP do Saneamento

A Diretoria do Sintius promoveu 
na manhã do dia 30 de agosto, atos 
públicos nos municípios de Santos e 
de Registro para chamar a atenção da 
população contra os retrocessos cau-
sados pela Medida Provisória (MP) 
844/2018 – A MP do Saneamento.

O dia 30 de agosto ficou marca-
do como o Dia Nacional de Mobi-
lização contra essa MP que altera o 
marco legal do setor, provoca prejuí-
zos para essa área a fim de beneficiar 
empresas privadas e deverá gerar um 
grande aumento das tarifas de água e 
esgoto em todo o País. 

O protesto realizado em frente 
às sedes das unidades de negócio da 
Sabesp da Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira reuniu trabalhadores do 
setor de saneamento básico, de ou-
tros segmentos e dirigentes sindicais 
de várias categorias, assim como vá-
rias lideranças políticas de ambas re-
giões.

Um dos itens mais preocupantes 
dessa Medida Provisória é o fim do 
chamado subsídio cruzado, disposi-
tivo que permite investimento em re-
giões com menos recursos a partir de 
lucros obtidos na oferta de serviços 
em localidades rentáveis. 

Caso esse sistema seja abolido, 
a universalização do saneamento 
básico será prejudicada na Baixada 
Santista e no Vale do Ribeira, já que 
muitos municípios ainda necessitam 
de muitos investimentos para que a 
população seja atendida adequada-
mente. 

Durante a manifestação, o Sin-
tius informou à população ser con-
trário a grandes mudanças em seto-
res estratégicos, como o saneamento, 
às vésperas de uma eleição presiden-
cial e no final de um mandato, sem 
ouvir as ponderações das diversas 
entidades e especialistas. 

O Marco Regulatório do Sane-

Diretoria e trabalhadores buscam apoio das autoridades políticas para evitar a mudança de legislação

Presidente do Sintius e vários diretores pediram ajuda aos vereadores santistas

Adriana Martins/Divulgação

Sandro Thadeu

O presidente do Sindicato, Car-
los Alberto de Oliveira Cardoso, o 
Platini, e diversos diretores do Sin-
tius estiveram, na noite do dia 10 de 
setembro, para participar da sessão 
da Câmara de Santos e pedir o apoio 
político dos vereadores a fim de bar-
rar a MP do Saneamento. 

No início dos trabalhos, Platini 
foi chamado para utilizar a Tribuna 
Cidadã, uma iniciativa existente na 
Casa desde 2011, que permite que re-
presentantes de instituições utilizem 
o plenário, antes mesmo dos pró-
prios parlamentares. para explanar 

sobre assuntos relevantes e de interesse 
de toda a comunidade santista. 

Durante sua fala, Platini chamou a 
atenção para os vereadores ao citar que a 
MP retira dos municípios o poder conce-
dente dos serviços de saneamento básico 
e acaba totalmente com a autoridade do 
Legislativo, transformando-o em mero 
espectador desse processo.

No final de agosto, o vereador Fran-
cisco Nogueira (PT) já tinha apresentado 
moção de repúdio contra a MP do Sanea-
mento, que foi aprovada na Casa.

No dia 17 de setembro, a partir das 14 
horas, a Câmara de Santos promoverá uma 

Divulgação/Sintius

A Diretoria do Sindicato tem participado de várias mobilizações locais, em São Paulo e em Brasília para evitar a aprovação dessa MP apresentada pelo Governo Temer
amento (lei federal 11.445/2007) é 
fruto de extensos debates e análises 
durante quase duas décadas. Não po-
demos aceitar que com uma caneta-
da haja modificações para prejudicar 
a população sem uma ampla discus-
são com a sociedade.

Mobilização contínua
Na tarde de 30 de agosto, os represen-

tantes do Sintius e de outras entidades sin-
dicais participaram de audiência pública na 
Assembleia Legislativa em defesa do sanea-
mento básico. A atividade foi convocada pela 
deputada estadual Leci Brandão (PCdoB). 

A Diretoria esteve em Brasília, nos dias 7 
e 8 de agosto, para participar da mobilização 
das entidades, empresas públicas e sindicatos 
dos trabalhadores do saneamento junto aos 
nossos parlamentares contra a aprovação da 
MP do Saneamento.

O grupo esteve no Congresso Nacio-

nal para conversar com parlamentares 
sobre os males dessa MP editada pelo 
Governo Temer. Na tarde do dia 8 de 
agosto, o Sindicato participou da audi-
ência pública promovida pela Comis-
são de Desenvolvimento da Câmara 
dos Deputados. O auditório ficou lota-

do. Os participantes que, em sua maio-
ria, eram contrários à MP gritavam as 
seguintes palavras de ordem “Água e 
energia não são mercadoria!”.

O Governo Federal alega que o 
objetivo da medida é “permitir a pa-
dronização das normas regulatórias do 
Saneamento, dando segurança jurídi-
ca para novos investimentos”, mas, na 
avaliação do presidente da Associação 
das Empresas de Saneamento Básico 
Estaduais, Roberto Cavalcanti Tavares, 
essa medida tem a intenção clara de 
promover a privatização do setor.

“A MP tem o nome de moderniza-
ção, mas ela na verdade tem o objetivo 
único de abrir o mercado para o setor 
privado – e abrir da pior forma pos-
sível: de forma pulverizada, sem levar 
em consideração a economia de escala 
que é tão importante no setor de infra-
estrutura”, frisou.

Outra mudança preocupante é o 
fim do subsídio cruzado, como lem-

brou Cláudia Lins, supervisora da Con-
federação Nacional dos Municípios. 

“O fim do subsídio cruzado vai 
prejudicar a universalização do servi-
ço de saneamento básico. A gente tam-
bém é contra condicionar os recursos 
do saneamento ao cumprimento das 
normas de referência da Agência Na-
cional das Águas (ANA), porque a 
gente não sabe como serão essas nor-
mas e nem se elas vão atender a todos 
os municípios do país. Além disso, os 
recursos são escassos e você ainda vai 
dificultar o acesso a eles exigindo que 
o município cumpra uma norma de 
referência”, ressaltou.

O PSB ingressou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra a MP. A presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano da Câma-
ra, a deputada Margarida Salomão (PT-
-MG), ingressou com uma ação popu-
lar contra a MP.

audiência pública para discutir os efeitos 
da MP do Saneamento, no auditório vere-
adora Zeny de Sá Goulart (Praça Tenente 
Mauro Batista de Miranda, 1, Vila Nova). 
O Sintius foi uma das entidades convida-
das para enviar representantes para esse 
debate, que é aberto ao público. O encon-
tro será presidido pelo vereador Braz An-
tunes Mattos Neto (PSD).

Vale do Ribeira
Na sessão do dia 4 de setembro, a 

Câmara de Eldorado aprovou, por unani-
midade, a moção de repúdio contra a MP 
do Saneamento. A iniciativa foi proposta 

pelo vereador Antonio Neto Mendes 
(MDB), que é integrante da Direto-
ria Executiva do Sintius ao exercer a 
função de secretário regional do Vale 
do Ribeira.

No dia 10 deste mês, o presiden-
te do Parlamento de Registro, Mar-
celo Cameron (PV), apresentou uma 
moção de repúdio com a mesma fi-
nalidade. Agora, esses documentos 
serão encaminhados aos deputados 
federais e senadores que representam 
São Paulo no Congresso Nacional, 
assim como a outros legislativos do 
Vale do Ribeira. 
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Após negociação, Sintius assegura 
avanços no ACT e na PLR 2018

CPFL Piratininga

Eleições para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal

ocorrem do dia 1º a 5/10
Após várias reuniões na sede da 

CPFL Piratininga, em Campinas, e 
com os representantes do setor de 
Recursos Humanos da empresa, no 
Sintius, foi possível levar para os tra-
balhadores avaliarem em assembleia 
a proposta do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) e da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 2018, 
na noite do dia 3 de setembro.

Mais uma vez, o Sindicato con-
seguiu junto à companhia a pror-
rogação do ACT até 31 de maio de 
2020, garantindo todas as conquistas 
anteriores e também protegendo os 
trabalhadores das investidas desleais 
definidas na Reforma Trabalhista.

Hoje, os trabalhadores da CPFL 
não estão vulneráveis aos efeitos des-
sa mudança na legislação, porque, 
desde 2016, o Sintius vem construin-
do um ACT que protege a categoria. 

É importante ressaltar que, mes-
mo com o ACT tendo validade de 
dois anos e com indexador de rea-
juste salarial e dos benefícios pré-
-fixados pela inflação aferida pelo 
IPCA, o Sintius senta para negociar 
com a empresa durante o período de 
data-base e conseguiu avanços, como 
no ano passado, quando obteve o au-
mento real dos benefícios.

Thabata Guerreiro

Categoria aprovou os termos do ACT e da PLR em assembleia neste mês

Trabalhadores aprovam novo ACT com reajuste de 5% no VA e VR

PLR
Em relação à PLR, o avanço ob-

tido pela categoria foi bem significa-
tivo em relação ao modelo anterior. 
Hoje, os trabalhadores poderão ter 
um benefício equivalente a 1,6 de 
target de salário, inclusive contabili-
zando o adicional de periculosidade 
para efeitos de cálculos da PLR.

Também é importante dizer que 
o valor mínimo que estava congelado 
há alguns anos (R$ 4.107,00) foi re-
ajustado para R$ 4.200,00, podendo 
atingir a casa dos R$ 4.800,00 e com 
correção prevista pelo IPCA, em 
2019.

Ressaltamos que, ainda este mês, 
o trabalhador estará recebendo a pri-
meira parcela da PLR 2018 com a 
diferença referente à PLR 2017, uma 
conquista obtida por meio da parali-
sação dos trabalhadores da empresa 
da Baixada Santista deflagrada em 
abril deste ano.

Esses avanços somente foram 
possíveis graças à união dos traba-
lhadores. Foi a primeira vez na histó-
ria que a CPFL reconheceu e alterou 
o valor da PLR a ser paga após a di-
vulgação dos resultados ao mercado 
financeiro. Ter um sindicato inteli-
gente, é ter o trabalhador contente.

Os trabalhadores da Cteep esti-
veram reunidos em assembleia no dia 
10 de agosto, na sede do Sintius, para 
deliberaram sobre a última contra-
proposta da empresa para o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

Foi a terceira assembleia com o 
propósito de fazer a análise do ACT, 
que agora estende os direitos até 2020. 

A categoria conquistou um aumento de 
5% no vale-alimentação e no vale-refei-
ção. Os salários terão reajuste de 2,86% 
(IPCA) retroativos a 1º de junho, além 
de 0,3% a partir de janeiro de 2019. 

Para os demais benefícios, a cor-
reção também será de 2,86%, enquan-
to que a parte fixa da Política de Re-
muneração por Resultados (PLR) teve 

Companheiros aprovam PPR que pode
chegar ao valor de um salário e meio

Cembra-Gerconsult

Os trabalhadores do Consór-
cio Cembra/Gerconsult estiveram 
reunidos em assembleia nos dias 4 
e 5 de setembro, na sede da empre-
sa, em Santos, para deliberar sobre 
a proposta da empresa para o Plano 

de Participação dos Empregados nos 
Resultados (PPR).

Eles votaram a favor depois de o 
consórcio adequar às exigências da ca-
tegoria. O PPR prevê que o trabalhador 
poderá receber até um salário e meio. 

Divulgação

A Cedri investiu cerca de R$ 800 mil na compra de veículos e equipamentos

Cooperativa investe e melhora 
estrutura para os trabalhadores

O candidato ao Conselho Delibe-
rativo da Sabesprev, Antonio Mendes 
Baptista Neto, esteve na sede do Sin-
tius, no dia 10 de setembro, para apre-
sentar à Diretoria do Sindicato seus 
principais compromissos para ajudar 
a entidade a se desenvolver ainda mais 
de forma sustentável. Para isso, pro-
põe-se a estudar com afinco propostas 
e alternativas que procurem garantir 
um plano previdenciário que promo-
va estabilidade e segurança do investi-
mento para o futuro do trabalhador.

Nas eleições que ocorrerão no pe-
ríodo de 1º a 5 de outubro, o trabalha-
dor poderá votar em um candidato ao 
Conselho Fiscal e em dois represen-
tantes para o Conselho Deliberativo. 

Para o conselho fiscal, a Dire-
toria do Sintius destaca o candidato 
Hilton Marioni dos Santos (diretor 
do Sintaema) e para o conselho de-
liberativo a Francisca Adalgisa da 
Silva, que preside a Associação dos 
Profissionais Universitários da Sa-
besp (APU).

As distribuições de senhas para 
votação ocorrerão a partir do dia 14 
de setembro.

Categoria discute novo ACT
Start Engenharia

A Diretoria do Sintius realiza no 
próximo dia 12, a partir das 7 horas, 
a assembleia com os trabalhadores 
da Start Engenharia, na unidade de 
Praia Grande. Na ocasião, a categoria 
irá avaliar a proposta encaminhada 
pela empresa e pelo Sindinstalação 
(entidade patronal) da nova Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT).

O Sintius está negociando o re-
ajuste de salários, mais benefícios, 
assim como melhorias no plano de 
saúde e odontológico. Estamos em-
penhados para que os companhei-
ros estejam amparados por cláusulas 
importantes que podem ser perdidas 
com a Reforma Trabalhista, que en-
trou em vigência no ano passado.

uma correção de 17,6%, passando de 
R$ 5.357,00 para R$ 6.300,00.

Houve também uma reformula-
ção total na Política de Emprego, que 
assegura benefícios aos trabalhado-
res, em caso de demissão sem justa 
causa, passando a englobar todos os 
trabalhadores, sem a restrição do li-
mite de admissão. 

Entretanto, ficou estabelecido 
que esses direitos estarão assegura-
dos somente até 31 de maio de 2023. 
Nesses casos, em que há demissão dos 
trabalhadores, estes poderão receber 
indenização de 2 a 5 salários, além da 
extensão do plano de saúde, que é va-
riável de acordo com os critérios pre-
vistos no ACT atual.

Cteep

Diferença da PLR 2017 foi alcançada após mobilização na Baixada Santista

Arquivo Sintius

Recentemente, em visita à Ce-
dri, o secretário-geral do Sintius, 
Ubirajuí José Pereira, o Bira, tomou 
ciência de que a direção da coope-
rativa renovou a frota de veículos e 
de equipamentos, o que trouxe uma 
melhor condição de segurança e de 
desempenho das atividades dos tra-
balhadores em campo.

O investimento por parte da Cedri 
foi de cerca de R$ 800 mil. Isso demons-
tra como é importante o alinhamento 

entre empregador e trabalhadores, pois 
os funcionários passam a ter mais segu-
rança e melhores condições de trabalho. 
O investimento gera um valor agregado 
para os negócios da cooperativa e para a 
manutenção dos postos de trabalho, fa-
zendo com que o funcionário possa levar 
o sustento para as suas famílias.

O Sintius parabeniza a Cedri e seus 
trabalhadores pelo empenho na forma 
de desenvolver suas atividades, gerando 
e criando valores para os negócios.

Cedri

Fotos: Divulgação

Francisca Adalgisa preside a APU

Hilton Marioni também é do Sintaema

Neto defende juros mais acessíveis aos participantes nos empréstimos consignados e 
um efetivo controle dos planos para que sejam sustentáveis, podendo servir a todos

Thabata Guerreiro
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Cultura e lazer

Colônia de férias passa a
oferecer nova opção de diárias

DivulgaçãoA Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba, passou a 
oferecer uma nova opção de diárias. Ao 
invés de o hóspede pagar a tarifa cheia, 
o que dá direito à pensão completa (café 
da manhã, almoço e janta), será possí-
vel, no momento da reserva, que a pes-
soa (associada do Sintius ou convidada) 
pague um valor menor na tarifa ao op-
tar pela meia pensão.

O sindicalizado que fizer essa es-
colha pagará uma diária de R$ 60,00 
para fazer pernoite com direito ao café 
da manhã. A pessoa poderá reservar o 
almoço e/ou jantar à parte, se quiser, 
sendo R$ 30,00 o valor de cada refeição 
por indivíduo. 

Já o valor da meia pensão para 
convidados é de R$ 70,00 e de R$ 35,00 
para cada refeição à parte. A colônia de férias do Sintius é uma excelente opção de lazer para a família

Falecimentos
Antônio Moço

Aposentado/Eletropaulo

Falecido em 09/08/2018

Jeni de Andrade Pinto
Pensionista/Eletropaulo

Falecida em 05/08/2018

Maria Aparecida Silva Muniz
Pensionista/Sabesp

Falecida em 13/08/2018

Novos sindicalizados - Agosto/2018
Eduardo Ferraz Guedes - Aposentado/CPFL

Fellipe Coelho Pandim - Ativa/Sabesp

Gilnei Gomes da Silva - Ativa/Sabesp

Rosa Santos Almeida - Ativa/Sabesp

Marcos Souza da Silva - Aposentado/CPFL

CLÍNICA MÉDICA VALORMED SAÚDE
A clínica oferece preços especiais para sindicalizados para 
consultas. É necessário apresentar a carta de encaminha-
mento do sindicato na hora da consulta. Confira os valores 
das consultas para cada especialidade médica em nosso 

site. A clínica fica na Avenida Ana Costa, 162, Vila Mathias, 
em Santos. Mais informações podem ser obtidas 

pelos telefones (13) 4042-3001 e (13) 99664-3001

PIZZA HUT LITORAL
Os sindicalizados têm 25% de desconto na pizza consumi-
da ou retirada pessoalmente nas unidades do Boqueirão 

(Avenida Siqueira Campos, 606, em Santos), do Shopping 
Praiamar, em Santos, e do Litoral Plaza Shopping, em Praia 

Grande. Mais informações pelo telefone 0800-940-7492

PRAIA GRANDE BOLICHE E BAR
Os sindicalizados têm direito a desconto de 20% na parti-
da ou hora jogada na pista de boliche. O estabelecimento 

fica no Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande. Mais 
informações pelo telefone (13) 3476-2479

Novos convênios

Nesses casos, o hóspede que soli-
citar a limpeza diária e a arrumação do 
quarto terá de arcar com o custo de R$ 
10,00 (diária). 

Vale destacar que a pensão com-
pleta está mantida para associados e 
convidados. Para os sócios adultos do 
Sindicato, a diária é de R$ 107,00 e para 
os convidados, de R$ 123,00.

Animais de estimação
Os hóspedes podem levar animais 

de estimação para a colônia de férias, 
desde que as regras sejam respeitadas, 
como utilizar o quarto pré-estabeleci-
do e não circular ou frequentar com 
o animal nas áreas de alimentação 
e de piscinas. Serão aceitos somen-
te animais de pequeno porte e não 
agressivos.


