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Após atuação do Sintius e greve, 
os trabalhadores da Bureau

Veritas estão amparados por ACT

Os trabalhadores aprovaram o Acordo Coletivo no dia 5 de fevereiro

Após uma luta intensa desde ju-
nho de 2017 travada pela Diretoria 
do Sindicato dos Urbanitários (Sin-
tius), os trabalhadores da Bureau 
Veritas, uma das empreiteiras con-
tratadas pela CPFL Piratininga para 
atuar na Baixada Santista, estão am-
parados por um Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) e passaram a ser re-
presentados oficialmente pelo nosso 
Sindicato.

A proposta de ACT apresentada 
pela empresa foi aprovada pela cate-

Comunicação Sintius

SABESP
Dia 21/02, às 18 horas, 

na sede do Sintius, 
na subsede de Registro e 

no Grêmio Sabesp de Itanhaém

CETESB
Dia 22/02, às 9h30, 

na Agência Ambiental de Cubatão
Dia 22/02, às 14 horas,

na Agência Ambiental de Santos

ASSEMBLEIAS
Para aprovação de pauta de reivindicações dos trabalhadores

 à empresa para o novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Festa dos aniversariantes
de janeiro e fevereiro 

será realizada
no próximo dia 28

P. 3

Cuidando do patrimônio: 
rastreadores são 

instalados nos 
veículos do Sindicato

P. 8

Diretoria vai a Brasília
dialogar com deputados 

federais para barrar a 
nova MP do Saneamento

P. 7

Companheiros da
 Cembra-Gerconsult

cobram aumento real 
de 10% nos salários

P. 4

goria em assembleia, no dia 5 de fe-
vereiro. E os companheiros conquis-
taram um reajuste salarial de 10%, o 
que representou um aumento real de 
quase 5%, o que protege a remune-
ração da inflação ao longo deste ano.

Durante as negociações do ACT, 
o Sindicato conseguiu assegurar o 
pagamento do vale-alimentação do 
valor de R$ 150,00. Além disso, o 
vale-refeição teve um acréscimo de 
aproximadamente 20%, atingindo a 
marca de R$ 345,00.          P. 5
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Reforma da Previdência gera
apreensão dos trabalhadores

Jair Álvaro da Silva, secretário de 
Assuntos Previdenciários/Assistencial

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

União dos urbanitários é
vital para barrar retrocessos

Os trabalhadores brasileiros vi-
vem um momento de muita angús-
tia e grande expectativa em relação 
à Reforma da Previdência que será 
apresentada ao Congresso Nacional 
pelo presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PSL).

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, já deu mostras que preparou 
um modelo que tende a dificultar a 
obtenção de um valor de aposenta-
doria digno por parte dos compa-
nheiros, bem como retardar a obten-
ção desse benefício.

Uma das grandes mudanças pre-
vistas pela equipe econômica é a ado-
ção do regime de capitação, no qual o 
trabalhador receberá na aposentado-

ria o que conseguir poupar ao longo 
da vida. É um modelo diferente de 
repartição, como adotado hoje, em 
que os companheiros da ativa con-
tribuem para pagar a aposentadoria 
dos que deixam o mercado.

Obviamente, essa proposta ain-
da passará pelo crivo do presidente e 
poderá sofrer diversas alterações no 
Congresso Nacional. Por esse moti-
vo, a mobilização dos trabalhadores 
e dos sindicatos para evitar mudan-
ças drásticas que podem afetar a vida 
da maioria das famílias do País. 

Outra preocupação que eu te-
nho é com a possível da Medida Pro-
visória (MP) 868/2018, que altera a 
marco regulatório do saneamento e 
tem o principal objetivo de facilitar 
a privatização das empresas públicas 
do setor e a entrada do capital estran-
geiro no nosso país.

Uma mudança tão radical em 
uma área essencial para o nosso país 
não pode ser feita de afogadilho. O 
Sindicato está atento e se articulan-
do desde o ano passado com outras 
instituições para barrar qualquer 
iniciativa nesse sentido. Continuare-
mos mobilizando e cobrando a classe 
política para barrar a MP.

Paralelo a isso, vamos seguir em-
penhados para defender os interes-
ses dos trabalhadores e a qualidade 
na prestação dos serviços oferecidos 
à sociedade. 

Inicialmente, gostaria de cha-
mar a atenção dos companheiros da 
Sabesp em razão da nova Medida 
Provisória que busca alterar o marco 
regulatório do Saneamento e abrir as 
portas para as privatizações no setor. 

É uma responsabilidade pes-
soal de cada um se apropriar dessa 
discussão quanto cidadão e quanto 
profissional da área para evitarmos 
prejuízos ao longo prazo. 

Os efeitos negativos de uma po-
lítica neoliberal adotada pelo gover-
no do ex-presidente Michel Temer 
(MDB), que chegou ao poder depois 
da cassação de Dilma Rousseff (PT), 
já são sentidos pela categoria nas 
unidades da Sabesp.

Amparados pela Reforma Traba-
lhista, a estatal começou a empregar 
funcionários temporários para al-
gumas atividades, que não possuem 
os mesmos direitos e benefícios dos 
companheiros concursados. Vários 
deles também não possuem a qualifi-
cação necessária e exigida para atuar 
em um serviço essencial à população. 

A atuação coletiva e a construção 
dessa rede para barrar novos retro-
cessos tornam-se obrigatórias neste 
momento delicado. É fundamental 
que os trabalhadores mantenham 
a união durante as negociações do 
novo ACT, porque há sinais mais do 
que evidentes das dificuldades que 
teremos pela frente em razão do con-
texto atual.

Precisamos estar mobilizados 
para encarar os inúmeros desafios 
que já foram apresentados, como 
Reforma da Previdência, novas mu-
danças nas leis trabalhistas, fim do 
Ministério do Trabalho, possível 
extinção da Justiça do Trabalho e o 
enfraquecimento das entidades que 
assessoram o movimento sindical, 
como Diap e Dieese.

São medidas que buscam en-
fraquecer a classe trabalhadora, que 
oferece tanto para o País, mas recebe 
tão pouco pelo que se empenha. So-
mente com luta e engajamento con-
seguiremos sair vitoriosos nas bata-
lhas que se avizinham.

Fotos: Thabata Guerreiro
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Aposentados e pensionistas

Aniversariantes celebram
a primeira festa deste ano

Thabata Guerreiro

A festa dos aniversariantes de novembro e de dezembro foi realizada na sede do Sintius no dia 28 de dezembro

A Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) 
promoverá no dia 28 deste mês a fes-
ta dos aposentados e pensionistas que 
completaram mais um ano de vida 
nos meses de janeiro e de fevereiro. 

Esse será o primeiro evento pro-
movido pela Diretoria neste ano.  
Os participantes terão a possibili-
dade 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 iniciatva é uma grande 
oportunidade para reunir amigos e 
ex-colegas de trabalho para celebrar 
mais um ano de vida no salão de fes-
tas do Sindicato dos Urbanitários.

Sindicato participa de passeata 
contra Reforma da Previdência

A Diretoria do Sintius partici-
pou, no dia 24 de janeiro, de uma 
grande passeata no Centro de Santos 
contra a Reforma da Previdência de-
fendida pelo governo de Jair Bolso-
naro (PSL) e pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. 

O dia 24 de janeiro é o Dia Na-
cional dos Aposentados e representa 
uma justa homenagem à aqueles que 
tanto lutaram e contribuíram com a 
construção de uma sociedade brasi-
leira mais justa e igualitária.

Antes dessa atividade no Centro, 
os representantes de diversos sindi-
catos, aposentados e trabalhadores 
da ativa participaram de uma ple-
nária no auditório do Sindicato dos 
Operários Portuários (Sintraport), 
no bairro do Paquetá.

Ao deixarem o local, os manifes-
tantes seguiram com faixas e carros 

de som pela Rua General Câmara até 
a Praça Mauá, onde fica o Paço Mu-
nicipal.

Os participantes dessa mobili-
zação ficaram reunidos nas escada-
rias do Palácio José Bonifácio, onde 
ocorreram discursos contra as ideias 
para a Previdência anunciada pelo 
Governo Federal por meio de entre-
vistas divulgadas na imprensa. 

Na avaliação dos sindicalistas, 
a intenção do Governo Bolsonaro é 
criar obstáculos para o trabalhador 
conseguir se aposentar, já que existe 
a intenção de ampliar a idade míni-
ma e o tempo de contribuição neces-
sários para conseguir o benefício.

A Diretoria do Sintius aprovei-
tou a oportunidade e parabenizou os 
aposentados pelos bons exemplos de 
lutas por conquistas que nos benefi-
ciam até os dias de hoje.

Rogério Marques

A mobilização dos aposentados no Centro de Santos ocorreu em 24 de janeiro
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Categoria apresenta sugestões 
para campanha salarial 2019

A Diretoria retomou as reuniões setoriais na Sabesp no início deste ano

Os trabalhadores da Sabesp da 
Baixada Santista e do Vale do Ribei-
ra participaram das reuniões setoriais 
promovidas pela Diretoria do Sindi-
cato. A intenção desses encontros é 
levantar sugestões e reclamações da 
categoria para a elaboração da pauta 
da reivindicações que será encami-
nhada posteriormente à empresa.

Ao fazer uma analogia com o fu-
tebol, esse período de diálogo é como 
se fosse a pré-temporada da equipe 
para as principais competições ao 
longo do ano, que, no nosso caso, se-
riam as discussões sobre o novo Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT).

Durante essa conversa com os com-
panheiros, foi levantada a necessidade 
de incluir uma cláusula na pauta de rei-
vindicações para que a estatal tenha um 
quadro mínimo de funcionários para 
evitar retrocessos com uma possível re-
estruturação da empresa.

Os trabalhadores querem saber 
mais sobre o novo modelo do Plano 
de Cargos e Salários (PCS), que ainda 

MR Costa

Os trabalhadores da Cembra-
-Gerconsult aprovaram nos dias 29 
e 30 de janeiro a pauta de reivindi-
cações que será encaminhada para o 
consórcio a fim de discutir a renova-
ção do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT). A data-base da categoria é 1º 
de abril.

Durante as assembleias para 
a discussão dos pedidos que serão 
encaminhadas à empresa, ficou evi-
dente o descontentamento dos com-
panheiros em relação à remuneração 

pelas atividades realizadas e pelo po-
der de compra reduzido nos últimos 
meses.

Por esse motivo, os trabalhado-
res querem a reposição dos salários 
com base na inflação acumulada nos 
últimos 12 meses, assim como um 
aumento real de 10% para compen-
sar as perdas. A pauta de reivindica-
ção também traz o pleito para que 
o valor do vale-refeição tenha um 
aumento de 25%, passando de R$ 
400,00 para R$ 500,00.

Categoria exige aumento
 real de 10% nos salários

Cembra-Gerconsult

Atuação sindical

não foi detalhado aos sindicatos. Há 
ainda uma preocupação real com a 
possível privatização da estatal.

A categoria destacou ainda a ne-
cessidade de a empresa ter maior agi-
lidade para repor as saídas de mão 
de obra que aderiram ao Programa 
de Retenção de Conhecimento, bem 
como daqueles que pediram demis-
são ou que se aposentaram.

Houve a cobrança para que a Sabesp 
amplie os investimentos em equipamen-
tos e em infraestrutura, dando assim as 
condições necessárias para a execução 
adequada dos serviços e para melhorar o 
atendimento aos consumidores.

Assembleias
A Diretoria do Sindicato convoca 

os companheiros da Sabesp para parti-
ciparem da assembleia para discussão e 
aprovação da pauta de reivindicações no 
dia 21 de fevereiro, a partir das 18 horas. 
Já no dia seguinte, em 22 de fevereiro, é a 
vez do Sintius fazer as assembleias com 
os trabalhadores da Cetesb. 

A Gerência de Transmissão da 
Baixada Santista demitiu dois traba-
lhadores, em janeiro. O Sindicato vem 
acompanhando as atividades desenvol-
vidas na área e no departamento, com 
o intuito de reestruturar a área com a 
utilização de um número inferior de 
funcionários que hoje existe no quadro.

Os gestores da área não aplicaram 
a política de indenização prevista em 
ACT que, quando a área estiver pas-
sando por processo de reestruturação, o 
trabalhador não poderá ser enquadra-
do na política de rotatividade, conforme 
previsto no ACT.

O Sindicato repudia qualquer tipo 

de demissão aos trabalhadores e solici-
ta que os gestores da CPFL conheçam 
o ACT para não ficarem ludibriando os 
trabalhadores e metendo a mão no bol-
so do companheiro ao não pagar aquilo 
que é de direito dele.

O Sindicato está trabalhando nes-
ses casos e vai reunir documentos que 
comprovam que a área está sim sendo 
reestruturada e, com isso, solicitar a re-
posição das diferenças e dos direitos o 
qual os trabalhadores têm.

Fica um alerta para os gestores da 
área e para o RH que o Sindicato não 
aceita o tal ditado que “em terra de cego, 
quem tem um olho vira rei”.

CPFL Piratininga
Empresa demite e não paga o 

que é devido a trabalhadores da 
transmissão da Baixada Santista
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Diretoria fez várias reuniões com representantes da empresa para debater o ACT Os trabalhadores aprovaram a proposta da Bureau Veritas em assembleia

Thabata Guerreiro Comunicação Sintius

Trabalhadores aprovam Acordo 
Coletivo de Trabalho e passam a 
ser representados pelo Sindicato

Depois de muitas reuniões e uma 
luta incessante da Diretoria do Sintius 
- iniciada em junho de 2017 - para re-
presentar os trabalhadores da Bureau 
Veritas a fim de assegurar conquistas 
e maior segurança à categoria, o ACT 
da empresa foi aprovado pelos compa-
nheiros, em assembleia realizada no dia 
5 de fevereiro.

Os trabalhadores da empreiteira 
conquistaram um reajuste salarial de 
10%, o que representa um aumento real 
superior a 5%, o que protege a remu-
neração da inflação ao longo deste ano. 
Afinal, a inflação acumulada no ano pas-
sado, segundo o IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo)  foi de 
3,43%, enquanto de junho a dezembro 
de 2017, essa marca atingiu 1,73%.

Vale destacar que os gestores da 
empresa pretendiam apenas repor a in-
flação de 2, 86% acumulado no período 
que entendia ser o correto.

Outro avanço importante obtido 
durante as negociações foi assegurar o 

pagamento do vale-alimentação no valor 
de R$ 150,00. Além disso, o vale-refeição 
teve um acréscimo de aproximadamente 
20%, atingindo a marca de R$ 345,00.

Ficou estabelecido uma cláusula de 
produtividade para as equipes de carros, 
que poderão ter um ganho de R$ 530,00 
a mais no salário. Já as equipes de mo-
tos terão a chance de obter R$ 450,00 a 
mais na remuneração. A data-base da 
categoria ficou definida para janeiro.

Histórico
Desde junho de 2017, quando a 

empreiteira foi contratada pela CPFL 
Piratininga para atuar na Baixada San-
tista, o Sindicato vinha interpelando 
ambas para assegurar uma condição 
melhor de trabalho e uma remuneração 
decente aos companheiros no que diz 
respeito às atividades desenvolvidas.

O Sintius solicitou uma mesa-re-
donda na Gerência Regional do Traba-
lho e Emprego de Santos e a mediação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região para fazer a valer a nossa carta 
sindical e assegurar a representação dos 
trabalhadores. Afinal, era inaceitável a 
alegação da empreiteira que os funcio-
nários eram representados por uma en-
tidade do Rio de Janeiro.

Mesmo o Sindicato não tendo ne-
nhum associado da Bureau Veritas em 
2017, a Diretoria não poupou esforços 

para garantir avanços e melhorias para 
os companheiros, como os alcançados 
nesse ACT. Até mesmo uma greve foi 
deflagrada pelos trabalhadores, no início 
de dezembro do ano passado, para rei-
vindicar o avanço das negociações para 
que os companheiros estivessem ampa-
rados por um ACT e representados pelo 
Sintius, como está previsto legalmente.

Os trabalhadores da empresa em Praia Grande aceitaram o novo ACT

Comunicação Sintius

Bureau Veritas
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Sindicato cobra 
participação na

investigação
da morte de
Wellington

Ferreira

Sabesp

A Diretoria do Sintius encami-
nhou ofício para cobrar o relatório 
final da Comissão de Análise e In-
vestigação de Acidentes a respeito da 
morte do companheiro Wellington 
Ferreira, de 36 anos, que morreu no 
dia 31 de dezembro do ano passado, 
quando fazia a manutenção em uma 
estrutura de captação de água de Ita-
tinga, em Bertioga.

O documento foi enviado ao 
superintendente regional, Sérgio 
Bekerman, à gerente do Departa-
mento de Recursos Humanos (RH), 
Ana Cristina Russo Nascimento, e ao 
superintendente de RH, Nilton João 
dos Santos.

Conforme apurado pelo Sindi-
cato, a demora em concluir os tra-
balhos está relacionada às férias da 
engenheira de segurança que estava 
à frente dessa atividade, assim como 
do representante da área de Recursos 
Humanos que estava cuidando desse 
caso.

Além disso, a Diretoria cobrou 
um posicionamento da companhia 

sobre o fato de não ter sido convo-
cada para participar da comissão que 
está acompanhando as investigações 
desse acidente, conforme havia sido 
definido anteriormente.

Paralelo a esse trabalho, o Sindi-
cato auxiliou e se mantém a disposi-
ção na questão assistencial à família 
de Wellington neste momento tão 
delicado.

Wellington Ferreira tinha 36 anos

Divulgação

A direção da Sabesp informou 
que planeja contratar o novo plano 
de saúde para trabalhadores da ativa, 
dependentes, agregados, aposenta-
dos e pensionistas até o final deste 
primeiro semestre e, assim, substi-
tuir a Sabesprev.

Enquanto esse processo não for 
concluído e o contrato com a nova 
operadora não for assinado, os usuá-
rios continuam sendo atendidos pelo 
plano oferecido pela Sabesprev.

A diretoria da Sabesp esteve reu-
nida no final de janeiro com os sindi-

catos e demais entidades para infor-
mar que todo o processo será revisto 
antes de lançar uma nova licitação, 
após a Unimed e a Amil desistirem 
de assumir a carteira de clientes.

A Sabesp ficou de fazer gestão 
para atrair mais operadoras interes-
sadas em participar da futura concor-
rência pública, enquanto continuará 
dialogando com os representantes 
dos trabalhadores para fazer os ajus-
tes necessários no edital e para asse-
gurar a qualidade dos atendimentos 
e serviços oferecidos.

Novo plano de saúde deve ser
contratado em até seis meses

Sintius busca reverter demissão injusta
de trabalhador da Divisional Santos
O trabalhador Edison Cerino 

foi demitido por justa causa, no mês 
passado, com a justificativa de ter 
transgredido ao Código de Conduta 
Ética na Sabesp. Assim que o Sindi-
cato tomou conhecimento desse pro-
cesso, em novembro do ano passado, 
imediatamente interpelou o RH e a 
gerência para obter explicações que 
justificassem o tal processo.

Foi identificado que a gerência 
imediata do trabalhador se esquivou o 
tempo inteiro e, em nenhum momen-
to, mostrou ser pró-ativa em defender o 
trabalhador. Ficou claro também que há 
falhas na gestão do sistema de telemetria 
utilizado em alguns veículos na Divisio-
nal Santos. Por esse motivo, o trabalha-
dor estava sendo penalizado.

Para acabar de tumultuar esse pro-
cesso, foi feita a defesa do trabalhador 
em relatório no qual a “regra” da Sabesp 
dá como prazo cinco dias para a apre-
sentação da defesa, que foi cumprida 
em menor tempo.

No entanto, a gestão ineficiente da 
Sabesp segurou o relatório por 56 dias 
e não respondeu se defereria, ou não, o 
que foi apresentado pelo trabalhador e 
apresentou a demissão por justa causa.

Não é novidade que a Sabesp tenha 
gestores com esse perfil. Porém, o Sin-
dicato irá até as últimas consequências a 
fim de fazer justiça para que outros fatos 
como esse não venham mais ocorrer. 
Infelizmente, na Sabesp, “pau que bate 
no Chico, não bate no Francisco.” Por 
que será?
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Diretoria intensifica mobilização 
contra a nova MP do Saneamento

Saneamento

A Diretoria do Sintius lamenta 
a morte do companheiro da Sabesp 
Maurício dos Santos, de 50 anos, que 
veio a óbito no dia 27 de janeiro, após 
sofrer um infarto. Ele deixa a esposa 
e duas filhas.

Muito participativo nas discus-
sões relacionadas ao Sindicato, mui-
to querido pelos colegas de trabalho 
e torcedor fanático do Santos, Maurí-
cio era o atual representante sindical 
da Adução/Laboratório/EPC Santos.

O companheiro ingressou na 
empresa em junho de 1998 como 
ajudante, em São Vicente. Posterior-
mente, foi designado para a função 
de motorista operador de equipa-
mentos automotivos e atuou em ou-
tras unidades da Sabesp, como Saboó 
e Praia Grande.

Nos últimos anos, Maurício tra-
balhava na Adução e também estava 
fazendo o transporte dos compa-
nheiros que trabalhavam nas esta-
ções de tratamento de água (ETAs) 
Cubatão e Pilões.

Luto. Diretoria se despede do
companheiro Maurício dos Santos

O Sintius é uma das entidades 
que fazem parte da Frente Nacional 
de Saneamento Ambiental, que tem 
entre os seus objetivos impedir qual-
quer tentativa de privatizar o setor e 
lutar pela manutenção da qualidade 
do serviço.

Um novo desafio precisa ser en-
frentado pelos trabalhadores e pelas 
instituições do setor: a Medida Pro-
visória (MP) 868/2018, que prevê a 
privatização do saneamento e que 
começou a tramitar no Congresso 

Nacional em fevereiro, após o fim do 
recesso dos parlamentares.

A proposta é semelhante a MP 
844/2018, que acabou arquivada por 
não ter sido votada e apreciada por 
deputados federais e senadores no 
prazo de 120 dias. Se aprovado, o tex-
to desestruturará o saneamento do 
País e acabará com o subsídio cru-
zado, pelo qual os municípios mais 
ricos subsidiam os mais pobres.

A aprovação da MP no Congresso 
não é dada como certa. Grupos, como 

a Associação Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental (Abes) e a 
Associação Brasileira de Municípios 
(ABM), são contra pontos centrais da 
medida, como o que obriga cidades 
atendidas por estatais a fazerem cha-
mamentos à iniciativa privada antes 
de assinarem contratos. Isso obriga o 
município a fazer processo de conces-
são de serviços se houver grupos pri-
vados interessados.

Diante dessa situação, a Diretoria 
do Sintius estará em Brasília (DF) nos 

dias 12 e 13 de fevereiro para abrir um 
canal de diálogo com os congressistas 
e, em especial, com os deputados que 
têm base eleitoral na Baixada Santista 
e no Vale do Ribeira: Júnior Bozzella 
(PSL), Rosana Valle (PSB) e Samuel 
Moreira (PSDB).

Estamos monitorando esse tema 
no Congresso Nacional e estamos 
atentos à formação da comissão es-
pecial que será formada na Câmara 
dos Deputados para analisar o texto 
da MP.

A preocupação dos trabalhado-
res com a reestruturação da Sabesp, 
venda de ativos e rumores que a 
companhia será privatizada são al-
guns dos temas que a Diretoria do 
Sindicato abordará na reunião com 
o presidente da Sabesp, Benedito 
Braga, no dia 13 de fevereiro.

Outros dois integrantes da alta 
cúpula da empresa devem partici-
par: o diretor de Gestão Corpora-
tiva, Adriano Stringhini, e o dire-
tor de Sistemas Regionais, Ricardo 
Borsari.

Dependendo do resultado des-
sa reunião, o Sindicato terá de mo-
bilizar os trabalhadores, a classe 
política da Baixada Santista e, prin-
cipalmente, os deputados estaduais 
locais – Caio França (PSB), Kenny 
Pires Mendes, o Professor Kenny 
(PP), Matheus Coimbra Martins de 
Aguiar, o Tenente Coimbra (PSL), e 
Paulo Corrêa Júnior (Patri).

A preocupação com uma pos-
sível privatização da companhia é 
evidente por conta de entrevistas 

concedidas pelo secretário de Es-
tado da Fazenda, Henrique Meirel-
les, e pelo próprio governador João 
Doria (PSDB).

Segundo informações divulga-
das no dia 29 de janeiro pelo jornal 
Valor Econômico, Doria, em uma 
conversa reservada com agentes 
do mercado financeiro, disse espe-
rar que a MP 868/2018, que altera 
o marco legal do saneamento, seja 
aprovada em até 90 dias.

Essa medida é considerada 
fundamental para que a estatal te-
nha a privatização viabilizada. A 
ansiedade do mercado em torno do 
setor é tão grande que as ações da 
Sabesp acumulam uma valorização 
superior a 30% desde a publicação 
da MP 868/2018, em 28 de dezem-
bro do ano passado. 

Os papéis ganharam impulso 
com declarações de Meirelles sobre 
estudos para uma eventual priva-
tização da empresa, a depender da 
conversão da MP do Saneamento 
em lei federal.

Reunião com o novo presidente
da Sabesp ocorrerá neste dia 13

Luto

Thabata Guerreiro/Arquivo

Maurício deixou a esposa e duas filhas
Eleição para representante sindical

Com a morte de Maurício, have-
rá uma nova eleição para represen-
tante sindical na Adução/Laborató-
rio/EPC Santos. Os interessados em 
exercer essa função devem se inscre-
ver na secretaria do do Sintius entre 
os dias 11 e 15 de março. O pleito de-
verá ocorrer no dia 20 e/ou no dia 21 
do mesmo mês.
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Rastreadores são instalados 
nos veículos do Sindicato

Falecimentos
Maurício dos Santos - Ativa/Sabesp

Falecido em 27/01/2019

Irene Barbosa Velista - Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 12/01/2019

Zelia Ianello Pereira da Fonseca - Pensionista/Sabesp
Falecida em 02/01/2019

Zenilda dos Santos Noguerol - Pensionista/Sabesp
Falecida em 03/02/2017

Novos sindicalizados - Janeiro/2019
André Luiz Osti Martins - Aposentado/CPFL

Antonio de Oliveira Germano Flip - Ativa/CPFL
Edemir Ribeiro Antunes - Aposentado/CPFL

Erasmo Tabasso - Aposentado/Emae
Helena Alves Dias - PDI

Leonardo Vinícius Magrini Fonseca - PDI
Marcos da Silva - Ativa/Sabesp

Essa nova ferramenta de gestão traz o relatório completo dos veículos

Reproduções

Patrimônio

A Diretoria instalou rastreado-
res nos carros do Sindicato, no início 
deste mês, com o objetivo de dar mais 
transparência à categoria, investir em 
segurança e moralidade na utilização 
do patrimônio dos trabalhadores.

Essa nova ferramenta de gestão  
adotada foi contratada da empresa Bara-
zal Sistemas e tem um custo considerado 
baixo (R$ 45,90 mensais por veículo). 
Ainda assim, traz como compensação 
um abatimento no valor do seguro.

Por meio desse aplicativo, é pos-
sível acompanhar a localização dos 
automóveis a cada 20 segundos. Além 
disso, esse sistema online permite tam-
bém a emissão de um relatório com-
pleto da utilização da frota, sendo pos-
sível verificar todo o trajeto feito pelo 
veículo durante determinado período, 
o consumo de combustível, o tempo de 
percurso, assim como as velocidades 
média e máxima durante o caminho 
percorrido pelo veículo.

Colônia de Férias Ministro 
João Cleófas não será vendida

A Diretoria do Sindicato tomou co-
nhecimento que está sendo espalhado na 
base, de forma maldosa, que a colônia de 
férias será vendida. Isso é mentira! Não 
há intenção nenhuma de se fazer isso. 
Até porque uma atitude dessa precisaria 
de aprovação dos trabalhadores sindi-
calizados, através da realização de as-
sembleia, assim como de qualquer outra 
movimentação patrimonial (venda ou 
permuta de áreas, por exemplo).

Porém, desde outubro de 2018, 
quando membros da atual diretoria 

do Sintius assumiram a Tesouraria e 
o Conselho Fiscal da colônia, algumas 
medidas de contenção de despesas fo-
ram adotadas para economizar e pro-
mover maior frequência de hóspedes, 
com o intuito de equilibrar as contas.

O esforço tem dado certo, pois um 
fato registrado é que a movimentação 
de hóspedes, nos últimos dois meses, foi 
considerada positiva, se comparada com 
os mesmos meses dos anos anteriores. E 
esse resultado contribuiu para o estabili-
dade mensal das finanças.

Por meio do aplicativo é possível verificar todo o trajeto feito pelos carros


