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Critérios adotados pela Sabesp 
para o pagamento do PCS é alvo 
de questionamentos do Sintius

Categoria avalia Dissídio Coletivo, PPR 
e estratégia de luta em assembleias
Os trabalhadores da Cetesb volta-

rão a ser reunir em assembleia no dia 
12 de julho para avaliar o andamento 
do dissídio coletivo, o Programa de 
Participação nos Resultado (PPR) e 
definir a estratégia de luta da catego-
ria, que tem data-base em 1º de maio. 
As assembleias acontecerão às 9 horas 
na agência da empresa em Cubatão, 
às 10h30, em Registro, e às 15 horas, 
em Santos.

As negociações com a Diretoria 
da Cetesb não resultaram em acordo 

coletivo e foi necessária a mediação 
do TRT-SP, que aconteceu no dia 7 de 
junho, quando foi sugerido à empresa 
atender algumas reivindicações dos 
trabalhadores. Dentre elas, a reposi-
ção dos salários pelo índice de 4.99% 
(IPCA). Porém, na segunda audiên-
cia a direção da Cetesb disse que não 
houve autorização do Governo de 
São Paulo para que a correção fosse 
aplicada aos salários e não houve ne-
nhum outro avanço, transformando a 
ação em dissídio coletivo.

Cetesb
Rogério Marques

O Sindicato tem feito reuniões constantes nas agências ambientais da região

A Diretoria do Sindicato está ques-
tionando formalmente a Sabesp a res-
peito dos critérios adotados pela em-
presa para a distribuição da verba para 
o Plano de Cargos e Salários (PCS).

Conforme apurado pelo Sintius, 
vários trabalhadores que apresentam 
uma boa pontuação nas análises de de-
sempenho feito pela companhia ficam 
sem receber os valores do PCS. Em al-
guns casos, os companheiros estão sem 
ser recompensados há mais de dez anos, 
o que causa a insatisfação da categoria.

Em  junho, esse assunto foi debati-
do em uma mesa-redonda realizada na 
Gerência Regional do Trabalho e Em-
prego de Santos (GRTE-Santos) convo-
cada a partir de um pedido do Sintius.

Durante essa audiência, os repre-
sentantes da companhia de saneamen-
to justificaram que, em média, apenas 
4 mil trabalhadores são contemplados 
pelo PCS anualmente, devido às restri-
ções orçamentárias da empresa. 

Veja mais detalhes sobre o assunto 
na página 5.
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Sindicatos precisam valorizar 
mais aposentados e pensionistas

Carlos Sílvio da Silva Fernandes,  o Sivoca,
secretário dos Aposentados e Pensionistas

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Povo é penalizado pela política 
liberal do Governo Bolsonaro

Diante da grande crise financeira 
do País e da dificuldade para o surgi-
mento de novos postos de trabalhos, os 
aposentados e pensionistas tornam-se 
arrimos de família, apesar do valor do 
benefício recebido estar defasado.

Muitas vezes, apesar dessa impor-
tante ajuda em momentos de dificulda-
des, essa situação não é reconhecida por 
aqueles que estão ao nosso redor. Esse 
também é o sentimento de muitos com-
panheiros que estão filiados há anos em 
algum sindicato, contribuindo fielmen-
te com as mensalidades e ajudando a 
custear as lutas por benefícios dos tra-
balhadores da ativa.

Infelizmente, muitos dirigentes sin-
dicais apenas lembram dos aposentados 

e pensionistas na hora de fazer número 
para uma grande mobilização nas ruas 
para chamar a atenção da sociedade. 
Diversas demandas importantes para 
os idosos acabam esquecidas, ficando 
em segundo ou terceiro plano nas prio-
ridades de um sindicato.

A Terceira Idade, de um modo ge-
ral, precisa ter um olhar mais cuidadoso 
da parte da nossa sociedade. Para mi-
nha tristeza, não são raros os casos de 
companheiros que acabam esquecidos 
por familiares nos momentos de difi-
culdade, principalmente quando surge 
um problema de saúde.

Em razão do envelhecimento da 
população e do aumento da expectativa 
de vida, as autoridades precisam pensar 
em mais políticas públicas para os ido-
sos, principalmente no que diz respeito 
às áreas da saúde e da assistência social 
para que estes não fiquem desampara-
dos quando mais necessitam.

Para garantir uma melhor qualida-
de de vida, as prefeituras precisam in-
vestir mais recursos em equipamentos 
públicos para fornecer atividades varia-
das ao nosso segmento, como centros 
de convivência, e nas academias para 
Terceira Idade em praças.

Os idosos não precisam de mi-
galhas ou tratamento especial, como 
muitos devem pensar.  O que se espera 
é respeito e valorização para quem con-
tribuiu ao longo de uma vida a famílias, 
amigos e sociedade como um todo.

A classe trabalhadora passa por um 
momento bastante delicado e precisa 
estar preparada para os desafios que se 
avizinham. Ao longo dos últimos me-
ses, tenho aproveitado este espaço para 
fazer esse alerta para os companheiros 
e tentar apontar alguns caminhos para 
tentarmos superar as adversidades.

No dia 14 de junho, houve uma 
mobilização importante nos quatro can-
tos do País em protesto contra a nefasta 
Reforma da Previdência idealizada pelo 
ministro da Economia e aliado de pri-
meira hora dos banqueiros e das grandes 
empresas, Paulo Guedes, e encaminhada 
ao Congresso Nacional pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PSL). Os trabalhadores 
também estiveram lado a lado com os 

estudantes para protestar contra os cor-
tes de recursos para a Educação. 

Infelizmente, esses são apenas dois 
exemplos do desmonte do Estado que 
o Governo Bolsonaro está querendo 
promover para penalizar os cidadãos e 
favorecer grandes companhias. Ou seja, 
algo totalmente incompatível ao pro-
metido durante a campanha eleitoral.

Uma das medidas que estava no 
pacote de maldades era a Medida Provi-
sória (MP) do Saneamento, que, graças 
à mobilização dos trabalhadores e arti-
culação política, conseguimos barrá-la 
momentaneamente. No entanto, se-
guimos atentos, porque essa turma não 
brinca em serviço e aprovou, em uma 
velocidade impressionante, uma pro-
posta de igual teor no Senado.

Também não podemos aceitar ca-
lados o desmonte da Petrobras, um dos 
patrimônios do País, que está sendo 
entregue de mão beijada para o setor 
privado. A estatal está se desfazendo de 
suas refinarias, o que é um crime.

Sem dúvidas, ao contrário do que é 
propagado pelos especialistas, essa me-
dida causará impactos negativos não só 
no bolso dos motoristas e caminhonei-
ros, mas também para a população em 
geral. O preço dos alimentos e de diver-
sos produtos deverá aumentar. Ocor-
rerá um efeito dominó na sociedade 
brasileira. E quem vai pagar o pato é o 
trabalhador. Por esse motivo, temos de 
ir à luta para impedir esses retrocessos.

Fotos: Thabata Guerreiro
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Aposentados e pensionistas

Alegria e descontração na festa dos 
aniversariantes de maio e junho

Thabata Guerreiro

Aposentados e pensionistas G-Zero da Sabesp se
reunem em assembleia no Sintius e definem comissão

Aposentados e pensionistas 
complementados (G-Zero) da Sa-
besp estiveram reunidos na sede do 
sindicato na tarde do dia 28 de junho 
para informação e deliberação sobre 
os processos da cesta-básica e da in-
tegralidade, com a presença dos ad-
vogados responsáveis pelas ações.

Sobre o processo de integralidade, 
o advogado Fabrício Toro, explanou 
sobre todas as etapas de tramitação 
da ação na Justiça e informou que a 
tese de prescrição foi a que prevaleceu 
nos tribunais, mesmo após recursos. 
Ou seja, a ação não iniciou dentro do 
prazo máximo previsto, que é de cin-
co anos, sendo julgada improcedente.

Já a ação da cesta básica está pa-
rada no Tribunal Superior do Tra-

balho (TST) e houve a proposta do 
advogado ir a Brasília para conversar 
com o ministro Ives Gandra, procu-
rando sensibilizá-lo para a impor-
tância do julgamento, pois a catego-
ria espera há anos pela decisão.

Sérgio Antonio de Arruda Fabia-
no Neto, que é responsável pela ação, 
comentou que a ida à Brasília não é 
obrigatória, mas é importante. Porém, 
esclareceu que esse trabalho não está 
incluído no contrato de honorários 
com o escritório de advocacia e que a 
viagem geraria um gasto extraordiná-
rio, avaliado em R$ 8.329,62. A forma 
de cobrança desse rateio ainda não foi 
definida. As despesas de viagem (hos-
pedagem e refeição, por exemplo) se-
rão pagas pelo Sindicato.

A Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) 
promoveu na manhã do dia 28 de ju-
nho a festa dos aposentados e pen-
sionistas que completaram mais um 
ano de vida nos meses de maio e ju-
nho. 

O salão de festas do Sindicato re-
cebeu um grande público, que teve a 
oportunidade de aproveitar um farto 
café da manhã ao lado dos amigos e 
companheiros da categoria a fim de 
colocar o papo em dia. 

Assim como já vem ocorrendo 
em outras oportunidades, foram rea-
lizados sorteios para distribuições de 
brindes oferecidos pela Porto Seguro.

Além disso, os aniversariantes 
cantaram em alto e bom som algu-
mas inesquecíveis e belas canções 
executadas pelo Coral Avós dos Ur-
banitários, sob a regência da maestri-
na Sandra Diogo Moço. 

Por fim, o diretor Carlos Sílvio 
da Silva Fernandes, o Sivoca, coman-
dou os parabéns dos aniversariantes. A festa dos aniversariantes do último bimestre foi realizada em 28 de junho

A reunião com aposentados e pensionistas da Sabesp ocorreu em junho

Thabata Guerreiro

Diante da apresentação, a assem-
bleia avaliou as condições, esclareceu 
dúvidas e a maioria aceitou o custo adi-
cional a ser rateado entre os abrangidos 
pela ação. Além disso, foi aprovada uma 

comissão para acompanhar o processo 
composta por cinco pessoas.

A ação relacionada à cesta básica 
foi iniciada em 2013 na Justiça e abran-
ge 362 aposentados e pensionistas.

Estudo aponta
aumento das dívidas 

de idosos e 
empobrecimento de 

mulheres mais velhas

Dados do Serasa mostram que 
de abril de 2018 a abril de 2019 o nú-
mero de idosos com o nome registra-
do no cadastro de devedores aumen-
tou 45 por cento.

A professora da Universidade 
Federal Fluminense, Hildete Pereira, 

afirmou que a pobreza verificada en-
tre as idosas é reflexo das desigualda-
des enfrentadas por elas no mercado 
de trabalho, com salários 30 por cen-
to menores, maiores índices de in-
formalidade e obrigação cultural de 
cuidar da família.

Em relação à aposentadoria, Hil-
dete Pereira lembrou que 62 por cen-
to das mulheres se aposentam por 
idade, uma vez que não conseguem 
trabalhar de forma contínua e 47 por 
cento das trabalhadoras não têm car-
teira assinada.



Página 4 Julho de 2019 Jornal Urbanitário

Sindicato participa da primeira
rodada de negociação do novo 
Acordo Coletivo de Trabalho 

Os trabalhadores da Cteep reali-
zam assembleia no dia 19, na sede do 
Sindicato, a partir das 18 horas, para 
apreciar as negociações sobre o novo 
Acordo Coletivo de Trabalho  (ACT). 
A categoria tem data base em junho e 
a terceira rodada de negociações está 
marcada para ocorrer no dia 11. 

Até o segundo encontro, a em-
presa propôs os mesmos indicadores 
que já compõe a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), porém 
todos os sindicatos presentes na reu-
nião rejeitaram as metas apresenta-
das pela empresa.

CPFL Piratininga

Trabalhadores se reúnem no
dia 19 para avaliar proposta
da empresa para o novo ACT

Cteep

Além disso, a Cteep propôs re-
ajuste salarial de 4,70% para quem 
ganha até R$ 10,5 mil e os que estão 
acima deste salário recebam o valor 
fixo de R$ 494 de reposição, sendo 
essa condição rejeitada também. 

Mais outra maldade da compa-
nhia nas negociações é a proposta 
de acabar com o adicional de função 
acessória paga a quem dirige veícu-
los a serviço da empresa. 

Os sindicatos apresentaram uma 
contraproposta nessa segunda reu-
nião de negociação e aguardam ma-
nifestação da Cteep.

Cedri
Dúvidas previdenciárias são

sanadas por advogada do Sintius
A professora universitária e ad-

vogada do Sindicato especializada 
em Direito Previdenciário, Cami-
la Marques Gilberto, participou no 
mês passado de um bate-papo com 
os trabalhadores da Cedri, em Itari-
ri, para esclarecer algumas dúvidas e 
falar com os companheiros a respeito 
de possíveis mudanças na Reforma 
da Previdência. 

Acompanhada dos diretores 
Mauro Mazzitelli e Ubirajuí José Pe-
reira, o Bira, ela realizou o atendi-
mento individual aos trabalhadores, 
analisando a situação de cada um em 
relação ao enquadramento na atual lei 
previdenciária. A advogada buscou 
dados que garantam a aposentadoria 
àqueles que buscam contabilizar o 
tempo para aquuirir o benefício.

Mauro Mazzitelli

Trabalhadores ouviram atentamente as explicações da advogada do Sindicato

A Diretoria do Sintius recebeu, 
no dia 2 de julho, os representan-
tes da Start Engenharia para iniciar 
um diálogo a respeito das negocia-
ções da nova Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). 

Durante a reunião, a empresa 
trouxe à tona a proposta para que 
os trabalhadores marquem o ponto 
após a finalização da atividade. 

Diante dessa situação, o Sindi-
cato solicitou a presença do nosso 
Departamento Jurídico, que discu-

tirá esse assunto com os advogados 
da Start.

A Diretoria do Sintius já dei-
xou claro que não aceita que os 
trabalhadores sejam prejudicados 
com essa tratativa que a empresa 
volta a insistir em implantar.

Toda e qualquer modificação 
em relação à CCT deverá ser deli-
berada pela categoria. 

Estaremos informando os 
companheiros sobre o andamento 
das negociações coletivas. 

Diretoria inicia discussão sobre
nova CCT com a  Start Engenharia

No próximo dia 19, a partir das 
9h30, em Campinas, o Sindicato es-
tará reunido com os representantes 
da CPFL Piratininga para iniciar as 
discussões sobre o novo Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT), com base 
na pauta de reivindicações discutida 
e aprovada pelos trabalhadores da 
Baixada Santista. Outro ponto que 
será discutido na mesma data é a 

Participação sobre Lucros e Resulta-
dos (PLR) referente ao ano de 2019.

O Sindicato estará informando 
os trabalhadores sobre os resultados 
das negociações coletivas e convoca-
rá assembleia no momento adequado 
para os companheiros da CPFL Pi-
ratininga deliberarem a respeito das 
propostas que serão encaminhadas 
pela companhia ao Sintius.
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Assuntos jurídicos

Sandro Thadeu

O Sintius apontou claramente a falta de transparência na aplicação do PCS

Critérios subjetivos na aplicação de 
PCS são discutidos em mesa-

redonda na Gerência do Trabalho
A Diretoria do Sintius esteve na Ge-

rência Regional do Trabalho e Emprego 
de Santos (GRTE-Santos), na manhã do 
dia 27 de junho, para participar de uma 
mesa-redonda com representantes da 
Sabesp, com o objetivo de esclarecer pro-
blemas na aplicação do Plano de Cargos 
e Salários (PCS) da empresa e da punição 
aplicada aos trabalhadores do Saboó.

Durante a reunião, o Sintius ex-
plicou ao mediador que, anualmente, 
a companhia destina entre 1% e 2% do 
valor da folha de pagamento para essas 
promoções, mas os critérios utilizados 
para definir os beneficiados são subjeti-
vos e nada transparentes.

Essa situação causa a insatisfação 
dos trabalhadores, pois há funcionários 
que são agraciados anualmente, enquan-
to outros – que inclusive possuem uma 
melhor avaliação do que os contempla-

dos - estão sem receber esse montante há 
mais de 10, 15 e 20 anos, por exemplo.

Por esse motivo, em fevereiro des-
te ano, os companheiros da unidade do 
Saboó exigiram a presença do superin-
tendente para dar explicações sobre os 

critérios usados para a distribuição das 
verbas do PCS.

Como retaliação, a empresa cortou 
o ponto dos trabalhadores (o que foi can-
celado posteriormente após atuação do 
Sintius), aplicou advertência para alguns 

companheiros e demitiu dois funcioná-
rios. Para reverter a penalidade, o Sin-
dicato solicitou essa mesa-redonda em 
março. As demissões foram relatadas ao 
representante da GRTE-Santos, mas elas 
não fizeram parte do pedido protocola-
do pelo Sintius, porque elas ocorreram 
em abril.

Os representantes da empresa justi-
ficaram que a Sabesp possui uma limita-
ção orçamentária e que, por essa razão. 
nem todos os funcionários são contem-
plados pelo PCS. Anualmente, cerca de 4 
mil são beneficiados.

Ao final da mesa-redonda, o me-
diador do GRTE-Santos sugeriu que as 
partes discutam a reformulação do PCS 
e que o Sindicato encaminhe um ofício à 
empresa com todos os questionamentos 
relacionados ao tema. As partes devem 
voltar a se reunir em até 40 dias.

Em razão do pedido do Departa-
mento Jurídico do Sintius, a Justiça do 
Trabalho determinou que seja revisto o 
número total de trabalhadores da Sabesp 
que será contemplado na ação judicial a 
respeito do pagamento de horas extras 
aos funcionários que atuam nas estações 
de tratamento de água e esgoto.

Em abril de 2017, o Sindicato con-
testou a informação que apenas sete 
companheiros teriam o direito a receber 
os valores previsto na sentença judicial e 

anexou uma lista com o nome dos tra-
balhadores que realmente seriam benefi-
ciados por essa ação de 2006.

 Diante dessa situação, a Sabesp terá 
de apresentar os recibos de pagamento 
de salários, férias, 13º salários e fichas fi-
nanceiras de julho de 2001 até a presente 
data, bem como os cartões de ponto dos 
funcionários. Esse pedido foi solicita-
do no último dia 5 de julho pelo perito 
judicial e representa uma vitória para o 
Sintius.

Vitória na ação sobre horas extras: perito judicial pede que
a Sabesp apresente dados dos trabalhadores desde 2001

Arquivo/Thabata Guerreiro

Em 2017, o Sindicato fez reuniões para explicar o andamento dessa ação

Ação de periculosidade: no dia 27 de junho, o processo foi para o despacho
do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Renato de Lacerda Paiva
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Reforma da Previdência

Cerca de 45 milhões de brasilei-
ros foram às ruas no dia 14 de junho 
para demonstrar o descontentamento 
com a proposta de Reforma da Previ-
dência e para alertar a sociedade e o 
Congresso Nacional sobre o desmonte 
do sistema previdenciário do País, caso 
a proposta seja aprovada pelos nossos 
senadores e deputados federais. 

Essa iniciativa idealizada pelo 
Governo Bolsonaro não combate as 
desigualdades, nem os privilégios. Ela 
prejudica os mais pobres e quer que os 
trabalhadores contribuam mais, rece-
bendo um benefício menor.

Para enfraquecer essa mobilização 
legítima, vários sindicatos, em especial 
aqueles que representam os trabalha-
dores da área do transporte público, fo-
ram alvo de muitos processos por par-
te do poder público e das empresas  e 
a Justiça concedeu liminares (decisões 

provisórias e de caráter imediato) com 
valores astronômicos, caso o atendi-
mento à população fosse prejudicado 
ao longo do dia 14 de junho.

Em Santos, a mobilização ocorreu 
em duas etapas. No início da manhã, 
houve a interrupção parcial dos ônibus 
municipais e intermunicipais. A partir 
das 5 horas, os sindicalistas bloqueram 
a Avenida Martins Fontes, próximo ao 
cemitério do Saboó, por cerca de uma 
hora. Na sequência, eles seguiram em 
passeata rumo ao Centro. 

Em Registro, os manifestantes se 
concentraram na Praça dos Expedicio-
nários. Eles saíram em passeata pelas 
ruas do Centro com faixas e cartazes e 
foram em direção à Praça Joia. 

Os petroleiros de Santos e Cuba-
tão também cruzaram os braços. Os 
servidores públicos de Santos também 
fizeram um ato público na Praça Mauá 

Trabalhadores tomaram as ruas 
em 14 de junho para protestar 

contra a Reforma da Previdência
Divulgação

Sintius coletou assinaturas contra a Reforma da Previdência no Vale do Ribeira

Antonio Neto Mendes

Mobilizações ocorreram no País contra a MP 873 e contra os cortes na Educação

Diretoria coleta assinaturas
contra mudanças previdenciárias

No dia 12 de julho, está prevista a 
realização de um grande ato nacional 
em Brasília (DF) contra as alterações 
na Previdência Social, pela valorização 
da educação e pela retomada da gera-
ção de empregos no País.

A Diretoria do Sintius está dando 
continuidade a campanha de abaixo-
-assinado contra a Reforma da Previ-
dência lançada pelas centrais sindicais 
neste ano. Essa é uma forma simples, 
inteligente e eficaz para demonstrar a 
insatisfação dos trabalhadores contra a 
proposta encaminhada ao Congresso 
Nacional pelo Governo Bolsonaro.

Pressão
Paralelo a esse trabalho, o Sintius 

e outras entidades representativas dos 
trabalhadores da Baixada Santista es-
tão pensando em estratégias e em ações 
para pressionar os deputados federais 
a rejeitarem a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que trata de Refor-
ma da Previdência.

Para ser aprovada, a PEC precisa 
de 308 votos em dois turnos de vota-
ção na Câmara dos Deputados. A pre-
visão é que a proposta seja votada em 
plenário antes do recesso parlamentar, 
previsto para o dia 17 de julho.

para manifestar sua indignação com a 
proposta do Governo Bolsonaro. 

No início da noite, houve uma 
grande manifestação conjunta dos sin-
dicalistas e de estudantes para protes-
tar contra a Reforma da Previdência e 

contra o contingenciamento de verbas 
federais para o setor da Educação.

Os manifestantes se concentraram 
na Estação da Cidadania, na Avenida 
Ana Costa, e saíram em direção à Pra-
ça das Bandeiras, no Gonzaga. 
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MP que proibia desconto em folha da 
contribuição sindical perde validade

Perdeu a validade no dia 28 de 
junho a Medida Provisória 873/2019, 
que proibia o desconto da contribui-
ção facultativa ao sindicato na folha 
salarial com autorização do trabalha-
dor. 

Segundo essa MP editada pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) e 
pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e enviada ao Congresso Na-
cional no início de março, a contri-
buição sindical deveria ser paga por 
meio de boleto bancário, após au-
torização expressa, individual e por 
escrito do funcionário. Para que o 
assunto seja tratado novamente pelo 
Legislativo, somente por meio de 
projeto de lei.

O texto também tornava nula a 
obrigação de recolhimento da con-
tribuição sem a autorização do tra-
balhador, mesmo que referendada 
por negociação coletiva ou assem-
bleia geral, além de especificar que 
qualquer outra taxa instituída pelo 
sindicato, ainda que prevista no es-
tatuto da entidade ou em negociação 
coletiva, somente poderia ser exigida 
de quem fosse efetivamente filiado.

Também chamada de imposto 
sindical, a contribuição foi criada 
em 1940 por um decreto-lei do então 

presidente Getúlio Vargas e incor-
porada em 1943 à CLT, que manteve 
a cobrança obrigatória. A compul-
soriedade fez do imposto sindical o 
principal mecanismo de financia-
mento dos sindicatos brasileiros.

No dia 1º de julho, Bolsonaro 
fez uma publicação em sua conta no 
Twitter para tratar do arquivamento 
da MP 873. Além de lamentar aos 
seus seguidores o arquivamento da 
proposta, ele destacou que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) decidiu 
liminarmente suspender a cobrança 
do imposto sem autorização do fun-
cionário e classificou esse posicio-
namento da mais alta corte do País 
como uma “ótima notícia”. 

Vitória
Em nota conjunta divulgada no 

final do mês passado, por seis cen-
trais sindicais (CSB, CTB, CUT, For-
ça Sindical, Nova Central e UGT)
consideraram vitoriosa a mobiliza-
ção que resultou no arquivamento da 
MP 873, cujo objetivo era enfraque-
cer e destruir o movimento sindical 
brasileiro.

Na avaliação das entidades, essa 
proposta buscava “asfixiar os sin-
dicatos economicamente, ferindo, 

Câmara desarquiva projeto que extingue qualquer 
contribuição obrigatória a entidades sindicais

A Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados decidiu desarquivar a 
PEC (Proposta de Emenda à Consti-
tuição) 71/1995, que proíbe a fixação 
de qualquer contribuição compulsó-
ria dos não filiados à associação, sin-
dicato ou entidade sindical.

A proposta original é de autoria 
do ex-deputado federal Jovair Aran-

tes (PTB-GO), que ficou conhecido 
por ser um dos líderes do Centrão, 
um grupo informal e fisiológico for-
mado por parlamentares federais de 
diversos partidos.

O texto, que tramita na Casa há 
quase 25 anos, foi distribuído no úl-
timo dia 2 para análise da Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara 

Divulgação/Força Sindical/ Jaélcio Santana 

Sindicatos e centrais realizaram várias mobilizações contra a MP 873

Mudanças legislativas

inclusive, acordos internacionais 
assinados pelo Brasil na OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho) 
que garantem o respeito à autonomia 
e a liberdade sindical colocando em 
risco a existência das entidades de 
classe e enfraquecendo a luta dos tra-
balhadores nas negociações coletivas 
que buscam melhores salários e con-
dições dignas de trabalho”.

As organizações destacam ainda 
a articulação de entidades sindicais e 
de parlamentares realmente compro-

metidos com os interesses da classe 
trabalhadora que contribuíram para 
barrar essa proposta nefasta.

As entidades apontam também 
que “todos os trabalhadores que se 
beneficiam de convenções coletivas 
negociadas pelos sindicatos devem 
contribuir para que a entidade que os 
representa continue estruturada para 
atuar não só para conquistar direitos, 
mas para garantir a manutenção dos 
direitos conquistados ao longo de 
anos de luta”.

dos Deputados. Mais seis PECs com 
teor semelhante já foram anexadas à 
proposta original de Arantes.

O projeto será relatado pelo ca-
tarinense Gilson Marques, que é fi-
liado ao Novo, um partido de caráter 
liberal e muito alinhado com os inte-
resses dos empresários. 

Além de ser proprietário de uma 

empresa, o parlamentar é advogado 
e ocupa a vice-liderança da legenda 
na Casa.

Depois de ser examinada pela 
CCJ, que aprecia apenas a constitu-
cionalidade da matéria, ela precisará 
ser debatida em comissão especial na 
Câmara. Se a PEC for aprovada, se-
guirá para o Senado.
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Falta de prestações 
de contas dificulta 

apuração das 
finanças da

Colônia de Férias

Falecimento
Sylvia Freire Madazio

Pensionista/CESP
Falecida em 12/06/2019

Transparência

Antônio de Oliveira Germano Filho - Ativa/CPFL
Carolina Helena de M. G. do Nascimento - Ativa/Sabesp

Ivaneide O. Fernandes Azevedo - Ativa/Cedri
Lúcia Fernandes - Pensionista/Sabesp

Rita Aparecida Cândida - Pensionista/CPFL
Simea Garcia de Freitas Domingues - Pensionista/Cteep
Vanessa Santana Gama Ferreira - Pensionista/Sabesp

Wellington Deivid do Nascimento - Ativa/Sabesp

Novos sindicalizados - Junho/2019

A Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba, recuperou-
-se nos últimos meses e o reconhecimen-
to ao esforço da atual gestão pode ser 
medido pela alta frequência nas hospe-
dagens, que nesse mês pouco atrativo de-
vido ao inverno, já totalizam quase 600 
pessoas inscritas para se divertir no local. 

Entretanto, a burocracia contábil 
continua a assombrar todo esse em-
penho, pois há anos não é fechada 
a prestação de contas, estando pen-

dente os lançamentos desde 2015, se-
gundo a contabilidade, impedindo o 
fechamento dos anos subsequentes.

De qualquer forma, a atual ges-
tão da Colônia de Férias continua a 
se esforçar para acertar as irregulari-
dades de toda natureza. 

O aperfeiçoamento das medidas 
para o melhor controle das finanças é 
fundamental. Afinal, estamos falan-
do de um patrimônio que pertence 
aos urbanitários. 

Assembleia de prestação de
contas do Sintius será no dia 31

A Diretoria do Sintius realiza no 
dia 31 de julho, às 17h30, em primei-
ra chamada, e às 18 horas, em segun-
da chamada, a assembleia de presta-
ção de contas da instituição referente 

ao ano passado. Na ocasião, o secre-
tário de Finanças, Evandro da Silva 
Carvalho, fará uma apresentação aos 
presentes das receitas e despesas do 
Sindicato registradas no ano de 2018. 

David Costa

O aluguel de bicicletas na Colônia de Férias é um atrativo bacana aos hóspedes


