
ornal
RBANITÁRIO

ANO XVI - AGOSTO DE 2019www.sintius.org.br

FECHAMENTO -AUTORIZADO
Pode ser aberto pela E.C.T.J

Sintius cobra de ex-diretores
da entidade a devolução

de recursos à Colônia de Férias
O Sindicato dos Urbanitários 

(Sintius) protocolou, no dia 15 de 
agosto, uma notificação extrajudicial 
para que o ex-presidente da entidade 
Marcos Sergio Duarte, o Marquito, 
e o ex-diretor Tanivaldo Monteiro 
Dantas façam, em até 48 horas, o 
ressarcimento de R$ 191.784,92 
(em valores atualizados) à Colônia 
de Férias Ministro João Cleófas, em 
Caraguatatuba. 

Esse montante é referente ao 
pagamento de valores indevidos a 
título de “verba de representação” 
entre janeiro de 2011 e julho de 2015 

ao então diretor do Sintius e secretário 
da colônia, Tanivaldo Monteiro 
Dantas. Nesse período, Marquito era 
o administrador desse espaço de lazer 
dos urbanitários.

O Sintius está fazendo essa 
cobrança por ser um dos co-
proprietários desse espaço e a atual 
Diretoria da entidade entende que 
esse fato caracteriza a malversação, 
a má gestão e má administração do 
patrimônio dos trabalhadores. 

Entenda o caso
Após ser indagado pelo Sindi-

cato neste ano, Dantas sugeriu 
que a Diretoria questionasse o 
departamento financeiro (tesoureiro), 
o administrador do período ou o 
Conselho Deliberativo da colônia. 

Segundo o Sintius, essa prática 
não tem respaldo no Estatuto Social da 
colônia. O documento vigente naquele 
período é claro ao apontar que “os 
membros do Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal nada receberão em 
virtude de suas funções na colônia”. 

No entanto, há uma ressalva: se 
alguém designado para compor a junta 
administrativa da colônia tiver que se 

ausentar da empresa, sem vencimentos, 
o Conselho Deliberativo poderá aprovar 
o pagamento de uma gratificação não 
inferior à importância de sua remuneração.

De janeiro de 2011 a julho 
de 2015, Dantas estava liberado 
para atuar como dirigente sindical, 
ocupando a Secretaria de Formação 
Política e Sindical do Sintius, e recebia 
mensalmente os salários pelo cargo 
exercido na Sabesp. Portanto, ele não 
teria direito a receber essa verba de 
representação. Por esse motivo, ambos 
foram notificados a ressarcir os cofres 
da colônia de férias.

A assembleia de prestação de 
contas do ano de 2018 será realizada 
no dia 22 de agosto em duas locali-
dades simultaneamente: na Sede do 
Sintius, em Santos, e na Associação 
Sabesp, em Registro, às 17h30 em 
primeira chamada e as 18 horas, em 
segunda chamada. A nova apresenta-
ção ocorrerá para atender ao abaixo 
assinado de sindicalizados do Vale 
do Ribeira.

Os trabalhadores se sentiram 
excluídos da assembleia que aconte-

Prestação de contas de 2018 será 
apresentada no dia 22 e 

atende pedido de sindicalizados
ceu no dia 31 de julho com o mes-
mo tema, após avaliarem que o edital 
não contemplou aquela região, pois o 
jornal em que foi divulgado o edital, 
não circula no Vale do Ribeira, con-
trariando ao que está estabelecido no 
Estatuto do Sintius. Por esse motivo, 
eles entraram com uma ação na Jus-
tiça requerendo o cumprimento do 
estatuto do Sintius para possibilitar 
a participação dos trabalhadores da-
quela região na assembleia de presta-
ção de contas.

EA Santos   Dia 21/08, às 7h
Agência Ana Costa Dia 21/08, às 8h
EA São Vicente  Dia 22/08, às 7h
EA Praia Grande  Dia 23/08, às 7h
EA Cubatão   Dia 26/08, às 7h
Ag. V. de Carvalho Dia 27/08, às 7h

Calendário previsto
 de reuniões setoriais
 na CPFL Piratininga
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Os trabalhadores não
aceitam mais ser enganados

Ubirajuí José Pereira, o Bira, 
secretário geral do Sintius

Palavra do presidente Palavra do diretor

David Sergio da Costa,
presidente do Sintius

Por qual motivo estou
presidente do Sintius?

Infelizmente, estamos observan-
do os egos e as vaidades se aflorando 
de pessoas que se diziam lideranças 
de categoria ao utilizarem de meios, 
sem qualquer escrúpulo, para tentar 
enganar e ludibriar os trabalhadores.

O Sintius é uma entidade com 78 
anos de existência. Ao longo da his-
tória, tivemos lideranças exemplares 
à frente da categoria. Não podemos 
deixar de mencionar aqui aquele que 
foi o primeiro presidente do nosso 
sindicato: João de Moraes Chaves. 

Também no decorrer da existên-
cia da entidade, presenciamos mui-
tas lutas que colocaram a categoria 
em evidência no cenário estadual e 
no País. 

É importante destacar o quanto 
a nossa categoria é fundamental à 
sociedade, pois estamos falando de 
trabalhadores que fazem serviços 
essenciais no saneamento, energia e 
meio ambiente. Reforço ainda a rele-
vância dos trabalhadores terceiriza-
dos que prestam os mesmos serviços.

Em tempo de dizer que essa ca-
tegoria merece a nossa dedicação, 
compromisso e respeito. A todo mo-
mento estamos focados em uma po-
lítica sindical com responsabilidade 
e de defesa de seus familiares.

Entendo também que a lideran-
ça que passa pelo Sintius não deve 
fazer isso como meio de vida, mas 
com a proposta de defender os tra-
balhadores. Infelizmente, hoje esta-
mos vivenciando um cenário de ex-
-dirigentes da entidade que ficaram 
por um bom tempo no Sindicato e 
agora defendem a tese do quanto 
pior melhor, a ponto de tentar criar 
mensagens que não são verdadeiras 
à categoria em prol do ego pessoal.

Que fique claro que a entidade 
Sintius pertence aos trabalhadores e 
que devemos inserir neste contexto 
de participação nas lutas e nas con-
quistas os trabalhadores. 

Portanto, a renovação dos qua-
dros é de extrema importância para 
que possamos formar novas lideran-
ças para defender os interesses da ca-
tegoria urbanitária.

Muitas pessoas ficaram surpre-
sas com a notícia da substituição de 
integrantes da Diretoria. No entanto, 
essa é uma condição normal e que 
está prevista no Estatuto do Sintius. 
Por esse motivo, temos uma direto-
ria colegiada, na qual são resolvidas 
essas e outras questões, pensando 
sempre naquilo que for melhor para 
os trabalhadores e para entidade que 
representamos.

Sou totalmente favorável a essa 
medida. A alternância do poder e de 
cargos faz com que as pessoas traba-
lhem com maior intensidade, pois 
por pouco tempo estará em determi-
nada função, como estar à frente da 
presidência de uma instituição. 

Por exemplo: se não fosse per-
mitida a reeleição para presidente do 
Sintius, teríamos, na minha opinião, 
maior integração entre os diretores. 
Afinal, sempre estaríamos prepara-
dos para um novo momento a fim de 
disputar a eleição como presidente, 
favorecendo assim a renovação da 
Diretoria.

Entendo também que deveria 
ser obrigatório nas entidades a inclu-
são de uma exigência de percentual 
mínimo de renovação dos candida-
tos de cada chapa inscrita para um 
pleito.

Dessa forma, seria possível ga-
rantir a renovação com novas pro-
postas de luta para os trabalhadores, 
porque a entidade sindical deve ser 
protegida. O patrimônio do sindica-
lizado é o resultado do que está sen-
do ali investido e precisa ser preser-
vado, bem gerenciado para mantê-lo 
e até ampliá-lo. 

Portanto, o sindicato jamais 
pode servir de trampolim político 
para candidatos a vereadores, depu-
tados e outros cargos eletivos, tam-
pouco se transformar em sede de 
partido político, independente se for 
a legenda A, B, C até a Z. 

O candidato a político deve fazer 
isso nas ruas tentando convencer as 
pessoas que merece ser seu repre-
sentante e não usurpar benefícios da 
entidade.

MR Costa Thabata Guerreiro
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Aposentados e pensionistas

A festa dos aniversariantes de
julho e agosto será neste dia 30

Thabata Guerreiro

A Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) 
realizará na manhã do dia 30 deste 
mês a festa dos aposentados e pen-
sionistas que completaram mais um 
ano de vida nos meses de julho e 
agosto. 

Os participantes terão a possibi-
lidade de desfrutar de um excelente 

café da manhã preparado com mui-
to carinho para receber aqueles que 
ajudaram a construir a história do 
Sindicato. 

A iniciativa é uma grande opor-
tunidade para reunir amigos e ex-co-
legas de trabalho para celebrar mais 
um ano de vida no salão de festas do 
Sindicato dos Urbanitários.

A festa dos aniversariantes do último bimestre foi realizada em 28 de junho

O Sindicato fez parceria com a Blue Med 
para oferecer um plano de saúde alternativo 

para os nossos(as) associados(as) e 
seus dependentes. São modalidades sem 

co-participação, sem rateios e com preços 
acessíveis. Venha ao Sintius para conhecer 
mais detalhes sobre os planos oferecidos 

pela Blue Med. Dúvidas podem ser sanadas 
com a corretora Jupira pelos telefones

 (13) 3226-3200 ou (13) 99151-4212. 
Se preferir, é possível agendar um horário 
de atendimento presencial no Sindicato de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Planos de saúde da Blue Med

Fundação CESP anuncia 
reajuste dos planos de saúde

O Conselho Deliberativo da 
Fundação CESP aprovou o reajuste 
anual de 9,39% que será aplicado 

nas tabelas de mensalidades dos pla-
nos que administra, a partir do de-
monstrativo de agosto deste ano.
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Trabalhadores conquistam reajuste
nos vencimentos e nos benefícios

Cetesb

Os trabalhadores da Cetesb con-
quistaram o reajuste de 4,99% nos 
salários e benefícios, além da ma-
nutenção de todas as cláusulas do 
Acordo Coletivo de Trabalho graças 
a ação do Sintius que requereu a Tu-
tela de Urgência que foi acolhida pela 
Justiça, no processo de dissídio. 

Na avaliação do pedido de Tute-
la, o Juiz Rafael Edson Pugliese Ri-
beiro, também determinou que as 
correções financeiras são retroativas 
ao dia 1º de maio, que é a data base 
da categoria.

No entanto, os trabalhadores pre-
cisam aguardar outras possíveis medi-
das judiciais, porque a empresa pode 
recorrer da decisão, pedindo a suspen-

são dos efeitos da Tutela de Urgência 
concedida ao Sintius. 

Contudo, até o fechamento desta 
edição, a Cetesb só fez um embargo, 
pedindo esclarecimento sobre a cor-
reção monetária. 

Retratação
O Sintius pediu, por ofício, uma 

retratação ao Sintaema em relação à 
publicação feita no site daquela enti-
dade em que acusa o Sintius de pro-
mover a demora no dissídio de greve 
dos trabalhadores da Cetesb. 

A estratégia do Jurídico do Sin-
tius foi assertiva, mesmo sendo opos-
ta ao posicionamento do Sintaema, 
pois três dias úteis após o pedido de 

Congresso Nacional

Presidente da Câmara: novo marco regulatório 
do saneamento básico será aprovado em 40 dias

Tutela de Urgência feito pelo Sintius, 
foi assegurado aos trabalhadores os 
direitos reivindicados. 

Até o fechamento desta edição, o 
Sintaema não respondeu ao ofício e 
mantinha a publicação.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que uma das pautas prioritá-
rias da Casa neste segundo semestre 
é o novo marco legal do saneamen-
to básico e que o texto poderá ser 
aprovado na Casa em até 40 dias. A 
declaração foi dada no dia 12 deste 
mês, quando o parlamentar partici-
pava de um evento promovido pelo 
banco Santander, em São Paulo.

O projeto é de autoria do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) e veio 
para substituir a Medida Provisória 
868/2018, que perdeu a validade an-
tes de ser votada. A proposta, apro-
vada em votação simbólica no Sena-
do, abre caminho para a exploração 
privada dos serviços de saneamento.

Na avaliação do Sintius e de 
outras entidades representativas do 
setor, a propositura é prejudicial à 
sociedade, porque as empresas pri-
vadas vão querer operar apenas nos 
grandes centros urbanos, onde seria 
mais rentável, deixando cidades me-
nores e mais afastadas de lado. 

Além disso, esse projeto, caso 
seja aprovado e sancionado pelo pre-
sidente da República, Jair Bolsona-
ro (PSL), poderá decretar o fim das 
empresas públicas municipais e es-
taduais.

Segundo informações do portal 
Jota, que traz notícias especializadas 
em questões jurídicas, os aliados de 
Maia garantiram que será instalada 
uma comissão especial na Câma-

ra para discutir a proposta do novo 
marco legal do saneamento básico. 

O colegiado seria formado por 
25 integrantes e poderia ter duração 
de 60 dias ou 10 sessões de plená-
rio. A ideia é aproveitar o tempo de 
trabalho do grupo para construção 
de um acordo político que resolva os 
impasses de mérito e acelere a vota-
ção final do tema.

Vale lembrar que, em maio, após 
a MP 868 perder a validade, o presi-
dente da Câmara anunciou que pre-
tendia levar o projeto direto para a 
análise do plenário. No entanto, ele 
recuou, após enfrentar a pressão de 
governadores e parlamentares con-
trários ao texto.

Agora, segundo o Jota, Maia 

tem como estratégia “estender o de-
bate para criar um ambiente político 
que viabilize a aprovação de um tex-
to com viés liberal”.

Aqueles políticos que têm inte-
resse na abertura do setor à iniciati-
va privada entendem que é melhor 
seguir o trâmite regimental normal-
mente ao invés de atropelar a oposi-
ção, pois poderiam correr o risco do 
texto com viés liberal ser rejeitado, 
uma vez que a pressão de governa-
dores nos bastidores nesse sentido 
tem sido grande.

Nos próximos dias, estaremos 
conversando com os deputados para 
cobrar o posicionamento deles em 
relação a essa matéria que pode com-
prometer o futuro do País.
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Empresas energéticas

Os trabalhadores da Cteep es-
tiveram reunidos em assembleia no 
dia 2 de agosto, na sede do Sintius, e 
aprovaram a contraproposta da em-
presa às reivindicações da categoria. 
Sobre os salários será aplicado o ín-
dice de 4,70% para quem ganha até 
R$ 12 mil e acima desse salário será 
acrescido o valor de R$ 564.

A categoria aprovou também o 
reajuste de 7,32% no valor do vale 
alimentação e de 4,85% sobre o valor 
do vale refeição, além de acabar com 
o escalonamento dos descontos sobre 
estes benefícios, passando a ser des-
contado de todos os trabalhadores 

Funcionários da
Cteep terão aumento 

de 4,70% nos 
salários e de 7,32% 

na cesta básica
apenas R$ 0,01. Ainda sobre estes be-
nefícios, houve a extensão de 3 meses 
para 12 meses o recebimento da cesta 
básica, em caso do afastamento por 
doença, enquanto que o vale refeição 
passou de 3 para 4 meses.

Os trabalhadores receberão tam-
bém uma indenização correspon-
dente ao valor recebido nos últimos 
24 meses de função acessória, que 
era paga quando exercida a função 
de motorista. Além disso, com a 
aprovação desta proposta da empre-
sa, os trabalhadores receberão parte 
da PLR/2019, correspondente a R$ 
4,5 mil, antecipadamente, no dia 15.

Nos dias 19 de julho e 2 de 
agosto, a Diretoria do Sintius es-
teve em Campinas para participar 
das reuniões de negociação refe-
rentes ao novo Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) da CPFL Pirati-
ninga. Apesar do documento atual 
ter vigência de dois anos, ou seja, 
tem validade até o dia 31 de maio 
do próximo ano, os sindicatos e 
a empresa fazem essa discussão a 
fim de buscar melhorias no ACT.

O próximo encontro para 

Sindicato inicia as negociações do novo ACT da CPFL
dade dos trabalhadores em relação 
à Carteira Nacional de Habilitação 
- CNH - e ao teste toxicológico) e a 
prorrogação da cláusula de aposen-
tadoria para beneficiar no futuro os 
trabalhadores que venham a se apo-
sentar após 31 de maio deste ano es-
tão entre as reivindicações apresen-
tadas pelo Sintius.

Além disso, o Sindicato defende 
a participação de dirigentes sindicais 
no GIAA (Grupo de Investigação e 
Análise de Acidentes) e a revisão da 

tratar do tema está agendada para 
o próximo dia 20, às 10 horas, em 
Campinas. Assim que a proposta da 
companhia for definida, os trabalha-
dores serão chamados para analisá-la 
em assembleia.

Nessas reuniões, a CPFL Pirati-
ninga já aceitou prorrogar a validade 
do ACT até 2021 e de, no mínimo, 
manter todas as cláusulas já existentes.

A solicitação de aumento real 
nos salários e benefícios, a finaliza-
ção do GED (que atenda a necessi-

cláusula de empregos no que diz 
respeito à rotatividade e à reestru-
turação na carreira dos trabalha-
dores que atuam como auxiliar de 
recuperação de energia.

O Sintius também pede a al-
teração do estatuto da Fundação 
Cesp para a liberação do benefício 
(aposentadoria) aos trabalhadores 
que fizerem jus aos benefício inte-
gral a fim de que possam receber e 
continuar trabalhando na empre-
sa.

Nas últimas semanas, o Sindica-
to participou de duas reuniões com 
representantes da CPFL Piratininga 
para tratar da Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) 2019. 

O Sintius, em conjunto com ou-
tras entidades representativas dos 
trabalhadores, solicitaram à empresa 
para que ocorra uma flexibilização 
do DEC da Piratininga.

A proposta é que a meta seja con-
signada com o percentual de 21,65%, 
considerando o mesmo percentual 
adotado para o FEC. 

O pedido vem ao encontro do 
que era esperado após a avaliação 

onde a meta apresentada pela com-
panhia seria de 6,40% e a meta Ane-
el, de 6,42%. 

No entanto, o Sintius entende 
que os trabalhadores da CPFL Pira-
tininga não podem ser prejudicados 
por apresentarem indicadores excep-
cionais em comparação aos resulta-
dos apresentados por outras empre-
sas no País.

Caso a proposta seja aceita, a 
meta do DEC a ser atingida passa a 
ser de 7,21% e não de 6,40%, A apli-
cação do percentual de 21,65% seria 
sobre o DEC real fechado em 2018, 
que foi de 5,93%.

CPFL: sindicatos pedem 
mudanças na PLR 2019
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Reforma da Previdência

O plenário da Câmara dos De-
putados concluiu, no dia 7 de agosto, 
a votação em segundo turno da pro-
posta de reforma da Previdência (PEC 
6/19). Todos os destaques apresenta-
dos foram rejeitados. O texto enviado 
ao Senado é igual ao aprovado em pri-
meiro turno no dia 13 de julho.

O texto definiu o aumento do tem-
po para se aposentar, pois passa a exi-
gida a idade mínima de aposentadoria 
de 65 anos para homens e de 62 para 
mulheres. Além disso, limita o benefí-
cio à média de todos os salários (atual-
mente o cálculo leva em conta apenas a 
média das 80% maiores remunerações 
de contribuição), o que é ruim para os 
trabalhadores.  A proposta estabelece 
ainda regras de transição para os atuais 
assalariados.

Na nova regra geral para servido-
res e trabalhadores da iniciativa priva-
da que se tornarem segurados após a 
reforma, fica garantida na Constitui-
ção somente a idade mínima. O tempo 
de contribuição exigido e outras condi-
ções serão fixados definitivamente em 

lei. Até lá, vale uma regra transitória.
A reforma manteve os tempos 

mínimos de contribuição exigidos atu-
almente para o trabalhador que com-
provar exposição a agentes nocivos à 
saúde, como produtos químicos ou ca-
lor e ruído, de forma contínua e inin-
terrupta, mas criou idades mínimas: 
55,58 e 60 anos, que variam de acordo 
com o grau de risco ao trabalhador. Ela 
acaba com o benefício integral da apo-
sentadoria especial e equipara homens 
e mulheres nas mesmas regras.

Câmara aprova Reforma da 
Previdência. Texto vai ao Senado

Thabata Guerreiro

O protesto foi bem-humorado e teve até uma marchinha para homenagear Rosana

Divulgação/Leandro Olímpio

O deputado federal Carlos Zarattini (PT) esteve no Sintius no dia 29 de julho

Manifestantes protestam contra 
deputada federal Rosana Valle
Mesmo debaixo de chuva, mani-

festantes saíram às ruas de Santos na 
manhã do dia 3 de agosto para protes-
tar contra a Reforma da Previdência.

 Mais do que denunciar os itens 
mais prejudiciais do texto aprovado 
em 1º turno no Congresso Nacional, o 
principal objetivo do ato foi promover 
um escracho aos deputados federais 
eleitos pela Baixada Santista - Rosana 
Valle (PSB) e Júnior Bozzella (PSL). 
Parlamentares de primeira viagem em 
Brasília, ambos deram voto favorável 
às mudanças na seguridade social. 

O local escolhido para o protesto 

foi o prédio onde reside a deputada, na 
região do Canal 6 (Avenida Joaquim 
Montenegro), em Santos. 

A jornalista foi quem recebeu mais 
“atenção”, porque ela descumpriu o com-
promisso firmado publicamente com 
lideranças sindicais da região. No dia 25 
de março, em reunião promovida pelo 
Conselho Sindical Regional da Baixada 
Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira a 
deputada havia garantido que votaria 
contra a reforma. Com essa atitude, Ro-
sana também contrariou a orientação do 
partido e poderá ser expulsa da legenda 
por trair os trabalhadores.

Pensão por morte
Um dos temas que mais deman-

dou debates e articulações políticas foi 
a possibilidade de pagamento de pen-
são por morte em valor inferior a um 
salário mínimo. Atualmente, a Consti-
tuição prevê que qualquer pensão terá 
esse valor de piso.

Com as novas regras de cálculo da 
PEC, entretanto, se a pessoa que vier a 
falecer não tiver contribuído por tem-
po suficiente (no caso de quem recebe 
mais que um salário mínimo) ou se ti-

ver contribuído sempre com base em 
um salário, o beneficiário da pensão 
poderá receber valor menor que esse.

Isso porque o valor da pensão será 
de uma cota familiar de 50% da apo-
sentadoria ou média salarial (trabalha-
dor na ativa) mais cotas de 10% para 
cada dependente.

Mesmo que o cálculo indique valor 
menor que um salário, a pensão será de 
um salário mínimo se essa for a única 
fonte de renda formal do dependente.

Debate no Sintius
No dia 29 de julho, o deputado 

federal Carlos Zarattini (PT) esteve 
no Sintius para falar sobre as tenta-
tivas da oposição para tentar reverter 
alguns pontos no segundo turno da 
votação da Reforma da Previdência. 
Todas as demandas da oposição fo-
ram rejeitadas.

O parlamentar disse que os sindi-
catos devem pressionar o Senado ago-
ra. Se qualquer alteração for feita no 
Senado, o tema precisará ser discutido 
novamente na Câmara.
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Diretoria estuda proposta
de investimento em 

qualificação profissional
A nova composição de Diretoria 

estuda propostas de investimentos em 
formação sindical para as lideranças e 
em qualificação profissional extensiva 
aos dependentes de todos os sindicali-
zados em sistema de Ensino à Distân-
cia (EAD). Para atender esta necessi-
dade da entidade sindical e destravar a 
reivindicação da categoria, a Diretoria 
discutiu o tema com representantes 
da empresa Arte & Imagem, que tem 
30 anos de experiência neste mercado 
de educação e orientação pedagógica, 
no dia 12 deste mês.

A Diretoria entende que esse 
é um investimento fundamental e 
prioritário para desenvolver a cate-
goria. A formação sindical é impor-
tante para possibilitar a continuidade 
das lutas sindicais, que precisa estar 
preparada de acordo com o cenário 
atual para agir eficazmente na defesa 
da classe trabalhadora e de seus fami-
liares. “A renovação das lideranças é 

o melhor caminho para manter vivo 
o movimento sindical”, observou o 
presidente do Sintius, David Sergio 
da Costa.

Por outro lado, a Diretoria tam-
bém discute a formação profissional 
com a facilitação de acesso ao conhe-
cimento de diversas áreas, através de 
ensino EAD com uma plataforma 
personalizada para os sindicalizados, 
que poderão estender esse benefício 
aos seus dependentes, permitindo a 
potencialização do próprio currícu-
lo e de seus familiares, tornando-os 
mais capacitados para o mercado de 
trabalho e ao empreendedorismo.

Essas propostas passarão agora 
por avaliação da Secretaria de Fi-
nanças para que toda a gestão de im-
plantação seja feita de forma plane-
jada, considerando as necessidades 
e a capacidade de investimento com 
a contratação destes serviços ainda 
neste ano.

Thabata Guerreiro

A empresa Arte & Imagem fez uma apresentação à Diretoria no último dia 12

Capacitação

Diretoria firma convênios nas
áreas de educação, esporte e saúde

O Sindicato firmou convênio com 
a academia Cardoso Karatê - Sensei 
João Cardoso, que fica na Rua Júlio 
Conceição, 274, sala 2, Vila Mathias, 
em Santos. 

Os associados do Sintius terão 
40% de desconto na mensalidade, des-
de que apresente a carteirinha de as-
sociado. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (13) 97409-8372.

A Diretoria confirmou ainda uma 
parceria com a Unicesumar, que ofere-
ce educação à distância. O polo de San-
tos está localizado na Avenida Conse-

lheiro Nébias, 289, Paquetá, em Santos. 
Os associados terão desconto de 

10% a 20% no valor da mensalidade, 
considerando o convênio e a pontuali-
dade. O desconto é válido para cursos 
de graduação, pós-graduação à distân-
cia e cursos semipresenciais. Mais de-
talhes pelo telefone (13) 3041-0002.

A Diretoria também acertou um 
convênio com o massoterapeuta Evan-
dro J. Papa. O profissional oferecerá 
condições especiais de pagamento aos 
sindicalizados. Mais informações pelo 
telefone (13) 98232-0505.

Confira as últimas atualizações
dos seguintes processos judiciais

Ação sobre a cesta básica - G-Zero
O escritório Fabiano Advocacia, que representa os aposentados 

e pensionistas complementados (G-Zero da Sabesp) na ação 
sobre o pagamento da cesta básica, informou que solicitou uma 

audiência com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Ives 
Gandra da Martins Filho após o dia 19 de setembro. Assim que a 
data da reunião estiver agendada, o Sintius trará essa informação 

nos meios de comunicação oficiais da instituição.

Avanço na ação do turno
O juiz da 4ª Vara do Trabalho de Santos, Pérsio Luís Teixeira de 
Carvalho, determinou, no dia 16 de julho, que a Sabesp disponi-
bilize ao perito judicial designado, em até 90 dias, todos os docu-

mentos necessários para fazer o cálculo dos trabalhadores contem-
plados na ação do turno, que trata do pagamento de horas extras.
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Diretoria Executiva aprova apoio ao 
projeto social Belas Mãos de Esperança

Serviço

Eulina Inez Almeida Godinho - Pensionista/Sabesp
Hernani de Lima Teleginski - Ativa/Sabesp

Marcelo dos Santos - Pensionista/Sabesp
Marina Serrão - Pensionista/Eletropaulo

Nelson Pereira Machado Filho - Ativa/Sabesp
Rita Rodrigues dos Santos - PDI

Valdilon Leite Rodrigues - Ativa/Sabesp
Wilson Aparecido de Freitas - Ativa/Sabesp

Novos sindicalizados - Julho/2019

O nosso Sindicato apoia o projeto 
Belas Mãos da Esperança, que promo-
ve a educação de crianças e jovens de 
famílias de baixa renda, cedendo a eles 
o mini-auditório do Sindicato. A Di-
retoria avaliou o pedido encaminhado 
pelo coordenador do projeto, Jaime To-
gores, em reunião realizada no dia 12 
deste mês, quando ele solicitou um es-
paço para abrigar três turmas de alunos 
de cursos de língua inglesa.

Ao todo, só nessa área, o projeto 
beneficia quase 200 jovens, divididos 
em 21 turmas, sendo que três delas es-
tarão no Sintius. O Sindicato abrigará 
também os próximos grupos do curso 
básico de elétrica residencial, ministra-
do pelo aposentado da CPFL, Marco 
Barsotti, que também participa do pro-
jeto e forma as três primeiras turmas no 
próximo dia 20.

O grupo que finaliza o curso de elé-
trica concluirá o ensino desenvolvendo 
a parte prática em instalações no Sin-
dicato, com a realização de pequenos 
reparos elétricos na Sede do Sintius.

Entretanto, essa ação social é mui-
to mais abrangente e tem 120 alunos 
cursando informática, 10 jovens em 
atendimento psicológico solidário gra-
tuito, 1 aluno em atendimento médico 
solidário gratuito, 1 aluno no curso de 
gastronomia no IGA, 1 aluno no curso 
de música, 1 aluno no curso de mani-
cure no instituto Mix de Profissões e 
mantém 1 aluno na Faculdade de Me-
dicina (UFRJ).

O presidente do Sindicato, David 
Sergio da Costa, exaltou a participação 
dos urbanitários em benefício da co-
munidade, auxiliando na promoção da 
inclusão social dos jovens carentes.

Falecimentos
Antônio Ramos - Aposentado/Eletropaulo

Falecido em 07/08/2019

Manoel Serrão - Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 14/07/2019

Miguel Pedro da Silva - Aposentado/Sabesp
A data exata do falecimento não foi informada

As propostas de trabalho da ONG foram apresentadas ao Sindicato no último mês

Thabata Guerreiro


