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Responsabilidade
social nas empresas
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Ubirajuí José Pereira, o Bira,
secretário geral do Sintius

Palavra do presidente Palavra do diretor

Jair Álvaro da Silva,
presidente do Sintius

Momento atual exige a 
unidade dos trabalhadores

Responsabilidade Social é um con-
ceito segundo o qual as empresas deci-
dem, numa base voluntária, contribuir 
para uma sociedade mais justa e para um 
ambiente mais limpo com ética e transpa-
rência. Percebe-se que, em algumas orga-
nizações, esse olhar social vem de acordo 
com o momento em que ela se encontra 
no cenário, ou  seja, depende da conveni-
ência da ocasião.

Digo isso por entender que algu-
mas empresas só buscam as certificações 
quando precisam mostrar ao publico 
externo (investidores) que se tratam de 
organizações sustentáveis e preocupadas 
com as causas e programas sociais.

A Certificação de Responsabilidade 
Social tem um grande impacto positivo 

nas organizações, haja vista as inúmeras 
auditorias internacionais pelas quais as 
organizações passam todos os anos. Po-
rém, estamos vivenciando dias sombrios 
em relação à responsabilidade social nas 
organizações, pois várias empresas após 
conquistarem seus objetivos deixaram 
as boas práticas de lado e hoje, principal-
mente, os trabalhadores estão passando 
por momentos difíceis que, em outros 
momentos, tinham o total apoio social 
para resolução de problemas.

Precisamos fazer uma reflexão sobre 
o assunto, pois os sindicatos, dentro das 
suas possibilidades, acabam ajudando os 
trabalhadores com a secretaria de assun-
tos sociais, e as empresas estão fugindo da 
responsabilidade a ponto dos colegas de 
trabalho fazerem rifas e vaquinhas para 
socorrer o trabalhador necessitado quan-
do o mesmo se encontra em dificuldades.

O descaso deixa claro que. infeliz-
mente, em algumas empresas a prática 
não condiz com o discurso, pois as pala-
vras são muito bonitas, porém a atitude 
descontrói toda e qualquer manifestação 
de apoio ou preocupação com as pessoas.

O mundo ideal para todos seria a 
prática unificada ao discurso de quem 
tem o poder para transformar, mas, in-
felizmente, quem tem o poder não quer 
transformar e sim acabar com aquilo que 
outrora fora conquistado, mesmo por um 
objetivo de momento visando ao investi-
mento econômico.

Devemos refletir sobre o assunto?

Primeiramente, gostaria de agrade-
cer a honra de poder liderar este com-
bativo Sindicato e a confiança que me 
foi delegada em um período tão difícil 
para o movimento sindical. Atraves-
samos hoje o maior ataque a direitos e 
conquistas que os trabalhadores jamais 
vivenciaram: Reforma da Previdência,  
Reforma Trabalhista, medidas que re-
tiram a proteção à saúde e à seguran-
ça do trabalhador, Medida Provisória 
905/2019, proposta de supressão de 
contratação pelas empresas de pessoas 
com deficiência entre outras maldades. 

Estamos sendo governados por 
um presidente que conquistou o poder 
na esteira da indignação do povo bra-
sileiro com a corrupção, mas que hoje 

toma medidas contra o trabalhador, 
retirando direitos e conquistas obtidas 
através de muita luta. Há pelos gover-
nos Federal e Estadual uma demoniza-
ção daquilo que é público, pregando a 
redução do Estado por meio da priva-
tização e da subtração de direitos. 

A atual Diretoria tem o dever e a 
obrigação de não só resistir aos ata-
ques dessa agenda ultraliberal, mas de 
cumprir aquilo que nos propusemos a 
fazer, honrando nossos compromissos 
assumidos com a classe trabalhadora.

Nos encontramos diante de um 
grave e perigoso risco para o sanea-
mento e para a sociedade com o Pro-
jeto de Lei 3261/2019, que tramita no 
Congresso Nacional e que abre ca-
minho para a privatização da Sabesp, 
uma empresa altamente lucrativa, com 
corpo técnico dos mais competentes e 
uma das maiores companhias de sane-
amento da América Latina.

Nada justifica a sua privatização, 
a não ser de entregar para a iniciativa 
privada nosso bem maior que é a água. 
O reflexo dessa medida será, entre ou-
tras coisas, o preço abusivo na cobran-
ça das tarifas e o abandono total de 
atendimento aos menos privilegiados. 

Nunca nos furtaremos de dar a 
nossa contribuição para o desenvol-
vimento e o progresso do nosso país, 
mas somos contrários ao entreguismo 
e ao desmanche das entidades e das 
empresas públicas.

Aposentados e pensionistas

Festa dos aniversariantes de
 novembro e dezembro será no dia 17

Fotos: Thabata GuerreiroA Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) 
realizará no próximo dia 17, a partir 
das 9h30, a festa dos aposentados e 
pensionistas que completaram mais 
um ano de vida nos meses de novem-
bro e de dezembro.

Normalmente, o evento ocorre 
no último dia útil de mês par, mas, 
por conta do recesso de final de ano 
do Sindicato - que será iniciado a 
partir do dia 18 de dezembro -, a co-
memoração foi antecipada. 

Os participantes terão a oportu-
nidade de desfrutar de um excelente 
café da manhã, preparado com mui-

to carinho, e colocar a conversa em 
dia com os amigos de longa data e 
ex-colegas da categoria. 

Assim como ocorreu em 31 de 
outubro, na última festa dos aniver-
sariantes, os participantes da cele-
bração deste mês poderão acompa-
nhar a apresentação do Coral Avós 
dos Urbanitários, sob a regência da 
maestrina Sandra Diogo Moço.

Além de cantar e se alimentar 
bem, os asssociados aposentados e 
pensionistas que acompanharam o 
último evento concorreram a brin-
des sorteados pela representante da 
corretora de seguros Porto Seguros.

A reunião no auditório da sede do Sindicato ocorreu no dia 4 de dezembro

A convite do Sintius e da AAFC, Funcesp apresenta 
novo modelo de plano de previdência da ENEL

A convite da Diretoria do Sintius 
e da AAFC – Regional Santos, os re-
presentantes da Funcesp estiveram na 
manhã do dia 4 de dezembro, na sede 
do Sindicato, para apresentar a pro-
posta de migração para o novo plano 
de previdência da Enel (CD 2).

As mudanças no regulamento do 
PSAP/Eletropaulo já estão sendo anali-
sadas pela Previc (órgão do Ministério 
da Economia que analisa os planos de 
previdência privada), que deverá dar 
uma resposta e exigir possíveis adequa-
ções no modelo proposto este mês.

A gerente executiva atuarial da 
Fundação Cesp, Marisa Ribeiro de Fa-
ria, fez uma explanação aos presentes 
para explicar esse novo modelo, cuja 
adesão será voluntária para trabalhado-
res da ativa, aposentados e pensionistas.

Após o aval da Previc, previsto 
para ocorrer em março de 2020, a Fun-
cesp abrirá um prazo de quatro meses, 

Fotos: Thabata Guerreiro

possivelmente a partir de abril, para a 
pessoa decidir se quer migrar para o 
CD 2. Em um primeiro momento, a 
Funcesp informará a cada beneficiário 
o valor de suas reservas que será calcu-
lado por uma equipe de atuários.

Uma das principais diferenças em 
relação aos planos existentes hoje é que 
no atual o(a) beneficiário(a) e viúvo(a) 
recebem o benefício até a morte. Já 
nesse plano que está em análise pela 
Previc, a reserva do plano torna-se um 
patrimônio para a família, em caso de 
falecimento, pois os recursos poderão 
ficar para um beneficiário designado. 
Vale lembrar que no CD 2, o pagamen-
to será feito aos beneficiários até o es-
gotamento dos recursos de sua reserva. 

Quem fizer essa migração terá a 
oportunidade de resgatar até 25% da 
sua cota, que será paga em seis parce-
las mensais, a partir de maio de 2021.

Haverá ainda a flexibilidade de 

Thabata Guerreiro

A mais recente celebração na sede do Sindicato ocorreu no dia 31 de outubro

Divulgação/TST

prazo e para a forma de pagamento do 
montante acumulado: de 10 a 25 anos 
ou em parcelas mensais de 0,1% a 2% 
da reserva. Além disso, quem optar 
pela migração poderá manter de 10% 
a 30% do montante aplicado no plano 
atual, recebendo assim dois benefícios. 

No caso dos trabalhadores da ati-
va que optarem pela migração, será 
feito o saldamento. Nesse processo, 

os benefícios já acumulados no plano 
anterior serão preservados, mas não 
haverá mais novas contribuições.

Vale destacar que essa ideia de 
mudança não tem nenhuma relação 
ou provocará reflexos nos planos de 
saúde dos trabalhadores da ativa, apo-
sentados ou pensionistas. Essas possí-
veis mudanças não alteram em nada 
quem integra o PSAP/Piratininga.
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Diretores  e conselheiros fiscais 
eleitos do Sintius são empossados

Nova gestão

Os representantes eleitos pela ca-
tegoria nas eleições de outubro para 
compor a Diretoria Plena e o Conse-
lho Fiscal do Sindicato dos Urbanitá-
rios (Sintius) pelos próximos quatro 
anos tomaram posse, na manhã do 
último dia 30, em solenidade reali-
zada no mini-auditório da sede da 
entidade.

O presidente da gestão passada, 
David Sergio da Costa, fez questão 
de agradecer todo o apoio que rece-
beu dos companheiros há três meses, 
quando foi escolhido para comandar 
a instituição em um momento difícil 
e conturbado. 

“Tivemos de tomar ações que 
já vinham sendo proteladas. Houve 
uma avaliação muito bem-feita do 
que era preciso fazer e o momento 
correto de agir”, destacou.

David disse ainda que foram 
muito percalços pelo caminho e de 
quatro anos de muito aprendizado, 
sempre com o intuito de acertar. 

“É o momento de parabenizar e 
agradecer por continuar nesse time, 
agora fortalecido com novos inte-
grantes para encarar os desafios que 
surgirão nos próximos anos”, ressal-
tou.

Na sequência, David  passou às 
mãos do novo presidente, Jair Álvaro 
da Silva, o Estatuto do Sintius, desta-
cando a necessidade de a nova dire-
toria ter uma atuação em defesa do 
trabalhador, independente de ques-
tões políticas.

Gratidão e compromissos
Jair disse que a gratidão foi uma 

palavra que nunca ficou de fora em 

seu dia a dia e enfatizou que faz parte 
de um grupo formado pelas pessoas 
mais competentes e melhores para 
defender os interesses dos urbanitá-
rios. 

“Não estamos aqui por uma 
questão de ego, mas por ser uma mis-
são de todos. Queremos administrar 
o sindicato de forma democrática”, 
ressaltou.

Conforme o novo presidente da 
instituição, a Diretoria tem que tra-
balhar bastante, ter responsabilidade 
e assumir compromissos com a cate-
goria. 

“Não tenho varinha mágica para 
resolvermos os problemas, mas te-
nho a felicidade de estar cercado de 
pessoas competentes que tem um 
único objetivo: o bem dos trabalha-
dores. Esse é o nosso compromisso, 
que vamos levar com caráter, digni-
dade e honestidade”, frisou.

Após a solenidade de posse, foi 

Membros da Diretoria Executiva

O atual presidente Jair Álvaro da Silva recebeu o Estatuto do Sintius do ex-presidente David Sergio da Costa e conduziu a primeira reunião da Diretoria Plena

PRESIDENTE
Jair Álvaro da Silva
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Fotos: Sandro Thadeu

realizada a primeira reunião da Di-
retoria Plena e o principal ponto de 
pauta foi a definição da composição 
da nova Diretoria Executiva - confira 
a relação dos integrantes na coluna 
da página ao lado.

Cerimônia festiva
No dia 6 de dezembro, a Atmas 

recebeu a cerimônia festiva para 
marcar o início dessa nova gestão do 
Sindicato. O evento foi conduzido 
pelo jornalista e cerimonialista Dou-
glas Gonçalves e contou com a parti-
cipação de associados do Sintius.

O Coral Avós dos Urbanitários 
também esteve presente em mais 
esse importante momento da histó-
ria da instituição ao cantar o Hino 
Nacional na abertura dos trabalhos.

Várias lideranças políticas e sin-
dicais da Baixada Santista e estaduais 
também compareceram à cerimônia, 
comprovando a seriedade e a credi-

Fotos: Vespasiano Rocha

A cerimônia festiva ocorreu no dia 6 de dezembro, na Atmas, e contou com a 
presença de várias lideranças sindicais e políticas da Baixada Santista

Novo presidente destaca que uma das lutas é impedir a privatização da Sabesp
bilidade colocada na nova Diretoria 
do Sintius.

O presidente Jair iniciou o seu 
discurso fazendo questão de agrade-
cer a Deus, aos familiares, aos com-
panheiros de Diretoria e aos associa-
dos pela honra de estar à frente do 
Sintius. Na visão dele, os direitos e as 

conquistas alcançadas pelos traba-
lhadores nunca foram tão ameaçados 
como nos tempos atuais. 

Por esse motivo, Jair destacou 
que o compromisso da atual Direto-
ria é agir com ética, respeito e com-
promisso na luta e na unidade em 
prol dos trabalhadores.
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Batalha na Câmara dos Deputados

MP 905/2019
 acaba com os
direitos dos

trabalhadores
Se já não bastasse a ladainha 

criada pelo Governo Temer para jus-
tificar à população a aprovação da 
Reforma Trabalhista, em 2017, com 
a promessa de gerar novos postos 
formais de trabalho, o Governo Bol-
sonaro encaminhou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória (MP) 
905/2019 sob o mesmo pretexto.

Ao analisar de forma cautelosa 
o conteúdo dessa MP, é possível di-
zer que o Governo quer criar normas 
para beneficiar os empresários com 
uma grande desoneração fiscal. 

Não é à toa que essa MP já está 
sendo chamada de “bolsa-patrão” e 
tem ganhado um grande apoio da 
classe empresarial.

Segundo nota técnica do Diee-
se (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-

micos), entidade que tem o Sintius 
como um de seus filiados, aponta 
que essa proposta do Governo Bol-
sonaro busca criar uma mobilidade 
de trabalho precário, intensificar a 
jornada de trabalho, enfraquecer a 
fiscalização nas empresas e reduzir o 
papel da negociação coletiva.

Mobilização
Para conversar com a população 

e com os(as) trabalhadores(as)pau-
lista sobre a ameaça da MP 905/2019, 
os representantes das centrais sindi-
cais estiveram reunidos no último 
dia 6, na sede nacional da Força 
Sindical, e definiram a realização de 
uma “Jornada de Lutas por Empre-
gos e Direitos”, com panfletagens e 
mobilizações para a semana do dia 
10 a 13 de dezembro.

Precarização

A Diretoria do Sintius partici-
pou, no dia 2 de dezembro, da au-
ditência pública na Assembleia Le-
gislativa sobre Tarifa nos Seviços 
Públicos, com o objetivo de discutir 
os valores cobrados pelas empresas 
de água, energia e gás que atuam em 
São Paulo.

Convocado pelas frentes par-
lamentares em Defesa do Setor de 
Energia, Barragens, Saneamento Bá-
sico e Recursos Hídricos e de Defesa 
da Habitação, Reforma Urbana e Re-
gularizção Fundiária, o evento ser-
viu  para definir alguns encaminha-
mentos para que a população tome 

conhecimento a respeito de como 
são compostos os preços das tarifas. 

Uma das medidas definidas foi 
a realização de quatro programas na 
TV Alesp sobre água e esgoto; gás 
natural; energia elétrica e derivados 
de petróleo. 

Também foi definido que serão 
realizadas audiências públicas em 
outras cidades paulistas para debater 
essa questão com a população. 

As frentes parlamentares irão 
preparar ainda uma cartilha explica-
tiva e de fácil entendimento para que 
a população acompanhe a composi-
ção das tarifas, entre outras ações.

Sintius participa de debate sobre cobrança de tarifas de serviços públicos

Divulgação/ABES

Audiência pública na Assembleia Legislativa ocorreu no dia 2 de dezembro

- Onera os desempregados com o pagamento da contribuição 
previdenciária para aqueles que acessarem o seguro-desemprego
- Enfraquece mecanismos de registro, fiscalização, punição e 
determina a redução de custos com demissão
- Aumenta a jornada de trabalho no setor bancário para todos os 
trabalhadores, exceto para os que trabalham na função de caixa
- Amplia a desregulamentação da jornada de trabalho ins-
tituída na Reforma Trabalhista de 2017 com a liberação do 
trabalho aos domingos e feriados, sem pagamento em dobro, 
pago apenas se o trabalhador não folgar ao longo da semana
- Promove a negociação individual e a fragmentação das 
normas por meio de Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs)
- Retira o sindicato das negociações de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) e amplia o número máximo de parcelas, 
de duas para quatro, ao longo do ano, caminhando para trans-
formar a PLR em parcela variável cada vez maior do salário
- Dificulta a fiscalização do trabalho, inclusive em situações 
de risco iminente. Retira do sindicato a autoridade para tam-
bém interditar local de trabalho com risco iminente
- Institui o Conselho do Programa de Habilitação e Reabilita-
ção Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes 
do Trabalho, sem participação das representações dos traba-
lhadores e Ministério da Saúde
- Altera a regra para concessão do auxílio-acidente e muda o 
valor do auxílio-doença de 50% do salário-benefício (com a re-
forma, a média de todas as contribuições) para 50% do benefí-
cio de aposentadoria por invalidez

Veja alguns pontos negativos da 
MP 905 enviada ao Congresso NacionalSindicatos tentam barrar votação

do projeto de lei que modifica 
Marco Regulatório do Saneamento

O movimento sindical e entidades 
de classe da área do saneamento estão 
buscando de todas as formas tentar 
impedir a votação do Projeto de Lei 
3261/2019, que altera o Marco Regu-
latório do Saneamento com o objetivo 
de facilitar a privatização e precarizar 
esse serviço essencial para o País.

Sob a falácia de que a chegada da 
iniciativa privada no setor vai resolver 
todos os problemas desse setor, o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), vem tentando a 
todo custo pautar essa discussão e con-
vencer os colegas que essa é a melhor 
alternativa para o Brasil.

Por outro lado, os representantes 
das entidades que defendem a univer-
salização do saneamento estiveram na 
articulação junto aos parlamentares da 
oposição e no convencimento de outros 
da base governista, explicando os preju-

Presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Luiz Fernando se coloca à disposição do Sindicato
O deputado estadual Luiz Fer-

nando Teixeira (PT) teve uma agen-
da de trabalho na Baixada Santis-
ta, no dia 2 de dezembro, e um dos 
compromissos dele foi uma reunião 
com a Diretoria do Sintius, no mini-
-auditório da nossa sede.

Presidente da Comissão Per-
manente de Infraestrutura da As-
sembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp), ele se colocou à disposição 
para ajudar no que for necessário nas 
diversas demandas e reivindicações 
dos urbanitários.

A Diretoria aproveitou a opor-

tunidade para dizer que conta com o 
apoio do parlamentar para as pautas 
relacionadas aos trabalhadores da 
Sabesp e da Cetesb. 

Luiz Fernando demonstrou o 
seu repúdio em relação à ideia do go-
vernador João Doria (PSDB) de que-
rer privatizar a Sabesp e de provocar 
o desmonte do estado paulista. 

O deputado também se manifes-
tou contra a instalação de praças de 
pedágio na Rodovia Padre Manoel 
da Nóbrega, em Itanhaém, e fará uma 
audiência pública no próximo dia 13, 
às 18 horas, na sede do Sintius. O parlamentar (ao centro, de camisa preta) esteve no Sindicato em 2 de dezembro

A Diretoria participou da mobilização nacional contra  o PL 3261/2019

Thabata Guerreiro

Encontro nacional
No dia 11 de novembro, a Diretoria 

participou de uma atividade realizada 
no Club Homs, na capital paulista, re-

ízos à população, caso o PL seja apro-
vado. Além disso, centenas de trabalha-
dores do setor do saneamento lotaram a 
Câmara Federal, no último dia 3.

lacionada ao Dia Nacional pela Univer-
salização do Saneamento. Essa grande 
mobilização, que reuniu muitos profis-
sionais do setor, também ocorreu em 
outras 10 cidades brasileiras.

Na oportunidade, o Sindicato reite-
rou a sua posição contra o PL 3261/2019 
e o quanto ele pode ser prejudicial à so-
ciedade brasileira, caso seja aprovado, 
afetando as comunidades e a população 
de regiões que mais precisam receber 
investimentos.

“Estamos prestes a assumir a Di-
retoria do Sintius e já temos o compro-
misso de entrar nessa campanha para 
proteger as entidades e os interesses da 
população. Vamos entrar nesta luta, que 
é de todos. Vamos levar a nossa men-
sagem contar o PL 3261. Vamos juntos 
nesta luta, não vamos esmorecer”, des-
tacou o então presidente eleito Jair Ál-
varo da Silva.

Divulgação/Sergio Galdino
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CPFL Piratininga

O Sindicato solicitou à Gerência de 
Departamento de Relações Trabalhistas 
da CPFL esclarecimentos sobre as inter-
rupções de energia registradas nos dias 
4 de novembro e 5 de dezembro na Bai-
xada Santista, buscando entender o que 
realmente aconteceu e a quem cabe im-
putar as responsabilidades pelo ocorrido.

O Sintius tem a preocupação que 
esses acontecimentos impactem negati-
vamente nas metas corporativas contra-
tadas DEC e FEC para o ano de 2019. 
Estamos aguardando a resposta da CPFL 
para que possamos tomar as providên-
cias, caso se concretize impactos negati-
vos para os trabalhadores.

ACT 2019/2021
Foi assinado o aditivo do Acor-

Sintius cobra respostas da 
empresa sobre os apagões 

registrados na Baixada
do Coletivo de Trabalho (ACT) 
2019/2021 da CPFL. Esse ano, com a 
união dos trabalhadores, as conquis-
tas foram significativas para a cate-
goria, com destaque para o ressarci-
mento da CNH, exame toxicológico e 
psicotécnico, tudo pago pela empresa, 
caso o trabalhador necessite fazer a 
renovação do documento e o utilize 
para o desempenho das atividades.

Vale citar que, mesmo com a assi-
natura do ACT em novembro, o acor-
do retroage a 1º de junho de 2019. 
Portanto, os trabalhadores que reno-
varam as suas CNHs após esta data 
estão na condição citada e terão o res-
sarcimento feito pela  empresa.

O Sindicato está atento as neces-
sidades dos trabalhadores.

Claudionor Altino de Vasconcelos - Ativa/CPFL Piratininga
Luiz Carlos Santos - Aposentado/Sabesp

Marcelo Batista dos Santos - Ativa/CPFL Piratininga

Novos sindicalizados - Novembro/2019 Falecimentos
Milton Moreira de Oliveira - Aposentado/Sabesp - Falecido em 08/11/2019

Waldemar de Lima - Aposentado/Sabesp - Falecida em 17/11/2019

Previsão orçamentária para 
2020 é aprovada em assembleia

No dia 28 de novembro, a Dire-
toria do Sintius realizou a assembleia 
de previsão orçamentária da institui-
ção para o próximo ano. 

A proposta foi aprovada pelos 

participantes. As projeções das recei-
tas e das despesas do Sindicato para 
2018 foram apresentadas à categoria 
pelo então secretário de Finanças, 
Evandro da Silva Carvalho.

EXPEDIENTE DE NATAL E ANO NOVO
Em razão das festas de final de ano, a Diretoria 
do Sindicato informa que a sede de Santos e a 
subsede de Registro estarão fechadas entre 
os dias 18 de dezembro e 2 de janeiro. Os 
trabalhos serão retomados em 3 de janeiro


