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Diretoria Plena define nova
composição da Executiva do Sintius

Diretoria participa de reunião para discutir jornada de trabalho
A Diretoria do Sintius e de outras 

entidades representativas dos trabalha-
dores da Sabesp participaram, no dia 24 
de julho, da primeira reunião da Comis-
são de Estudos sobre Jornada de Traba-
lho. A próxima será no dia 28 de agosto.

A constituição desse grupo para 
realizar estudos sobre possíveis mu-
danças nos horários da atividade 
laboral para proporcionar melhores 
condições de trabalho aos trabalha-
dores está prevista no atual Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

Vale lembrar que, por conta da 
criação dessa comissão paritária, o 
inquérito civil aberto pelo Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT), em 
2014, para apurar o número excessi-
vo de horas extras foi suspenso.

Durante essa reunião, a empresa 
quis saber se os sindicatos tinham al-
guma sugestão para apresentar, mas os 
representantes dos trabalhadores dei-
xaram claro que a Sabesp deveria en-
caminhar uma proposta para ser ava-
liada pelos sindicatos e pela categoria.

Nada de pânico
A Diretoria do Sintius ressalta 

que qualquer mudança na jornada 
de trabalho na empresa precisa ser 
discutida e aprovada em assembleias 
distintas para cada tipo de jornada 
(turno e administrativo).

Infelizmente, alguns elementos 
que fazem ou fizeram parte do qua-
dro funcional da Sabesp insistem em 
ficar divulgando via WhatsApp, de 
forma irresponsável e leviana, infor-
mações falsas para desestabilizar os 
trabalhadores e enfraquecer a luta.

O Sindicato pede que os compa-
nheiros fiquem alertas diante dessas 
“fake news”. Por esse motivo, é fun-
damental que os trabalhadores te-
nham o hábito de acompanhar as in-
formações divulgadas por meio dos 
canais oficiais de comunicação do 
Sintius, como o nosso site e nossas 
redes sociais. Não se deixe enganar 
pelas conversas de quem quer preju-
dicar a categoria e de quem age com 
interesses pessoais.

Sabesp

Mauro Mazzitelli

A discussão sobre as mudanças na jornada de trabalho ocorreram em julho

A Diretoria Plena do Sintius, em 
reunião realizada no dia 8 de agosto,  
deliberou por trocar a presidência, 
substituindo Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, por David Sergio 
da Costa, além de definir outras 
movimentações na Diretoria Executiva.

Na oportunidade, a Diretoria 
Plena avaliou os frequentes desvios 
de conduta nos últimos tempos do 
ex-presidente e, por 20 votos a favor, 
4 contra e 1 abstenção, decidiu-se 
substituí-lo do cargo para preservar a 
representatividade da nossa entidade 

sindical, o respeito à categoria e seu 
patrimônio.

Na mesma reunião, foi deliberado 
também que Mauro Luiz da Silva 
passou a ser responsável pela Secretaria 
de Administração no lugar de David 
Sergio da Costa. Artur Ricardo Santana 

da Silva ficará como secretário de 
Saúde e Segurança do Trabalhador no 
lugar de Rogério dos Santos Marques. 
Outra alteração ocorreu na Secretaria 
do Trabalho em Turno e Similares, com 
Reinaldo Dias Peres Junior assumindo 
a vaga de Rogério Nicolosi. 
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A assistente social do Sintius, Eliana Ângela Silva, está à disposição dos 
associados para tirar dúvidas sobre as questões de saúde e previdência

Prazo para migração para nova 
modalidade de plano de saúde 
da Funcesp é até 20 de agosto

Sabesp

A partir do dia 1º de agosto, a 
Fundação Cesp iniciará a operação 
dos novos planos de saúde para os 
trabalhadores da ativa, aposentados e 
pensionistas da Sabesp. Aqueles que 
não escolheram uma das três moda-
lidades de plano de saúde oferecidas 
foram automaticamente alocados no 
plano 1.

No entanto, os beneficiários  terão 
uma nova oportunidade para fazer a 
mudança para o plano 2 ou 3 entre os 
dias 5 e 20 de agosto. Se a pessoa deseja 
permanecer no plano 1, não será ne-
cessária tomar nenhuma ação. 

Vale destacar que essa migração 

apenas poderá ser feita pelo titular 
do plano e é permitida apenas para 
aqueles que foram colocados compul-
soriamente no plano 1 por perderem 
o prazo inicial para fazer a mudança. 

Os dependentes legais (inclusive 
os pais, se houver) obrigatoriamente 
serão cadastros no mesmo plano do 
titular. Para os agregados e designa-
dos, o titular poderá alterar do plano 
4 para o plano 5. O pedido de alte-
ração deverá ser feito no site https://
adesao.sabesp.com.br, onde a pessoa 
terá de colocar seu login e senha. 

Todas as questões referentes aos 
planos de saúde da Funcesp devem 

ser encaminhadas para a Sabesp no 
e-mail: gestaodasaude@sabesp.com.
br. O Departamento Social do Sin-
tius, por meio da assistente social 
Eliana, também está à disposição 
para auxiliar os aposentados, pensio-
nistas e companheiros da ativa.

Em caso de dúvidas, os benefi-
ciários também podem ligar para os 
telefones (11) 3388-6830/ (11) 3388-
6889/(11) 3388-6559 ou entrar em 
contato via WhatsApp pelo número 
(11) 99170-6816.

Carteirinhas
As carteirinhas dos novos planos 

de saúde serão entregues aos aposen-
tados e pensionistas via correio. Para 
que todos tenham acesso à rede cre-
denciada, até que as carteirinhas sejam 
entregues, a Fundação Cesp emitiu 
uma carta de autorização provisória de 
atendimento para os beneficiários. 

Ela já está disponível na internet e 
prontas para a impressão nos sites: ht-
tps://adesao.sabesp.com.br ou www.
sabesp.com.br (Destaques Sabesp).

É importante que os beneficiários 
do plano de saúde apresentem esta 
carta juntamente com o documento de 
identidade nos hospitais e consultórios 
médicos na hora do atendimento.

Sindicato dispõe de Serviço Social voltado a associados
O Sintius é um dos poucos sindica-

tos da Baixada Santista que conta com 
uma asssistente social. A profissional 
Eliana Ângela Silva é a responsável por 
orientar os associados e familiares a res-
peito de demandas importantes relacio-
nadas às questões de saúde e de previ-
dência. Veja algumas das  atribuições do 
Serviço Social do Sintius:

- Ter conhecimento e viabilizar os 
interesses, necessidades e direitos so-
ciais da categoria urbanitária; 

- Coordenar com os associados e 
familiares as providências a serem to-
madas em situações de falecimento e 
internação para tratamento especializa-
do em dependência química;

- Realizar contatos com o INSS, 
através de credenciamento do Sintius, 

para dar entrada em processos previ-
denciários (pensão por morte/aposen-
tadoria/auxílio-doença);

- Orientar quanto à documentação 
necessária para a montagem de proces-
sos e acompanhar o seu andamento, 
bem como esclarecer sobre os benefí-
cios da Previdência Social; 

- Fazer levantamento de recursos 
da comunidade para melhor encami-
nhamento/orientação aos associados e 
seus familiares;

- Realizar visita domiciliar/visita 
hospitalar, além de auxiliar em um me-
lhor atendimento aos associados, diante 
da situação apresentada; 

- Manter contato com a Fundação 
Cesp e a Fundação Sabesprev, colaboran-
do com o atendimento aos associados.
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