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A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários (Sintius) 
convocou para o dia 11 de 
junho, a partir das 18 horas,  
uma assembleia geral extra-
ordinária na sede da entida-
de, em Santos, para discutir, 
deliberar e aprovar, ou não, 
a participação dos trabalha-
dores para a greve geral do 
País programada para ocor-
rer no próximo dia 14.

Nesta data, os cidadãos 
prometem tomar as ruas 
para manifestar sua indig-
nação contra algumas pro-
postas nefastas defendidas 
pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL), sendo 
a principal delas a Refor-

ma da Previdência, que tem 
o objetivo de favorecer os 
bancos e prejudicar a maio-
ria das famílias de todo o 
País.

Essas mudanças que-
rem  destruir o sistema de 
seguridade social existente 
no Brasil por meio de al-
terações inaceitáveis para 
tirar recursos das mãos de 
aposentados e pensionistas 
a fim de satisfazer a gana de 
grandes corporações que 
atuam no Brasil.

Por esse motivo, é hora 
de se mobilizar e de unir 
esforços no dia 14 de junho 
para impedir esse retroces-
so social.

Diretoria do
Sintius convoca
trabalhadores

para greve geral 
do dia 14 de junho
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Luta contra o desmonte do
Estado precisa ser intensificada

Rogério Nicolosi, secretário do
Trabalho em Turno e Similares

Palavra do presidente Palavra do diretor

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

Greve geral é a resposta para 
conter os retrocessos sociais

Após a Diretoria do Sintius e repre-
sentantes de outras entidades e sindica-
tos participarem de várias mobilizações, 
discussões e conversas com represen-
tantes da classe política, conseguimos 
impedir, pela segunda vez, a votação da  
Medida Provisória que pretendia alterar 
o marco legal do saneamento no País.

No entanto, para a nossa surpresa, 
houve a aprovação relâmpago do projeto 
de lei federal com o mesmo propósito e 
deixou os trabalhadores do setor em si-
nal de alerta. A proposta foi apresentada 
no dia 3 de junho e aprovada no Sena-
do  três dias depois, sem uma discussão 
aprofundada com a sociedade e com re-
presentantes do setor. Agora, o texto se-
gue para análise da Câmara Federal.

Essa medida é mais uma prova que 
o governo de plantão e muitos dos con-
gressistas agem para desmontar o esta-
do brasileiro e para prejudicar a maioria 
da população.

Infelizmente, apesar dos constantes 
avisos e esclarecimentos, fica a impres-
são que grande parte dos trabalhadores 
ainda não se atentou para os impactos 
negativos que serão causados com as 
mudanças defendidas pelo governo, 
que não faz nenhuma questão de abrir 
um diálogo com os representantes dos 
trabalhadores e movimentos sociais.

Para piorar, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) autorizou que a União, 
estados e municípios podem vender 
sem autorização do Legislativo empre-
sas estatais subsidiárias, o que represen-
ta mais um duro golpe para os trabalha-
dores dessas estatais.

Os trabalhadores do saneamento 
precisam continuar atentos e seguir na 
luta para evitarmos retrocessos. As ter-
ceirizações ainda não afetaram o setor 
operacional das estações de tratamen-
to da Sabesp, mas estamos de olho em 
qualquer movimentação nesse sentido. 

Aproveito essa oportunidade para 
alertar aos companheiros que não está 
prevista a mudança na escala de reveza-
mento dos operadores. O Acordo Co-
letivo de Trabalho estabeleceu que essa 
escala está mantida. Qualquer alteração 
nesse sentido precisa ter o aval dos tra-
balhadores e da diretoria do Sintius.

Estamos convocando a categoria 
urbanitária para participar da greve ge-
ral neste dia 14 para protestar contra o 
governo do presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) e contra a proposta da Reforma 
da Previdência encaminhada ao Con-
gresso Nacional neste ano.

Por uma questão logística, não será 
possível paralisar todos os setores da 
Baixada Santista e do Vale do Ribeira. A 
única forma de fazer esse enfrentamen-
to e mostrar força para barrar a aprova-
ção desse projeto é protestar nas ruas.

Estamos diante de uma iniciativa 
perversa elaborada pela equipe coman-
dada pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que comprometerá as futuras 
gerações ao excluir milhões de traba-

lhadores do direito de aposentadoria e 
ao destruir o sistema de seguridade so-
cial existente no País.

Caso essa iniciativa tenha o aval dos 
nossos deputados federais e senadores, 
haverá o aumento do tempo de contri-
buição e de trabalho. Além disso, o valor 
dos benefícios diminuirá e os privilégios 
das elites não serão combatidos, ao con-
trário do que diz a versão oficial.

Precisamos agir antes que seja tar-
de demais para cobrar avanços e exigir 
melhorias para a população brasilei-
ra. Estamos diante de uma economia 
estagnada há alguns anos e de um su-
miço nos postos formais de trabalho, o 
que comprometeu consideravelmente o 
sustento de milhares de famílias no País.

Precisamos dar essa resposta ao 
Governo Bolsonaro em alto e bom som 
no dia 14 de junho. Os sindicatos têm 
essa legimitidade para liderar esse pro-
cesso diante da sociedade civil organi-
zada para construirmos juntos uma 
saída para o povo sair fortalecido e não 
meia dúzia de banqueiros e grandes 
corporações.

Não defendemos partidos A, B ou 
C, mas queremos e exigimos a retoma-
da  da geração de empregos e da digni-
dade do trabalhador tão abalada. Nos 
últimos cinco anos, retrocedemos três 
décadas nas lutas em defesa dos menos 
favorecidos e dos cidadãos desassisti-
dos. Precisamos virar esse jogo a partir 
desta greve geral. É hora de lutar! 

Fotos: Thabata Guerreiro
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Aposentados e pensionistas

Festa dos 
aniversariantes 
de maio e junho 
será neste dia 28

Arquivo/Thabata Guerreiro

ANS suspende modalidades do plano de saúde
da Blue Med, mas não afeta os convênios do Sintius
A partir do dia 14 de junho, 51 

planos de saúde não poderão ser 
vendidos ou receber novos clientes 
em todo o país, por determinação da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). 

A medida é resultado do Progra-
ma de Monitoramento da Garantia 
de Atendimento, que acompanha o 
desempenho do setor e atua na pro-

teção dos beneficiários. 
Neste ciclo, a reguladora deter-

minou a suspensão temporária da 
comercialização de planos de 11 ope-
radoras em função de reclamações 
assistenciais recebidas de consumi-
dores no período, tais como: cober-
tura assistencial, prazo máximo de 
atendimento e rede de atendimento, 
entre outras.

Um dos planos atingidos por 
essa medida da agência reguladora é 
a Blue Med Saúde, que comercializa 
produtos na Baixada Santista e que 
possui convênio com o Sindicato. 

Em comunicado oficial, a ope-
radora informou que oferece mais 
de 20 tipos de planos diferentes aos 
clientes e apenas três deles foram 
suspensos. 

Segundo Jupira dos Santos, que 
comercializa os planos da Blue Med 
Saúde aos associados do Sindicato, 
as vendas não serão afetadas. Novos 
produtos com as mesmas caracte-
rísticas estarão disponíveis para os 
interessados. Ela garantiu ainda que 
o atendimento aos pacientes já aten-
didos pela empresa continuam nor-
malmente.

A Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) 
realizará no próximo dia 28 de junho, 
a partir das 9h30, a festa dos aposen-
tados e pensionistas que completaram 
mais um ano de vida nos meses de 

maio e junho. 
Trata-se de uma ótima oportuni-

dade para celebrar esse momento de 
alegria  ao lado dos amigos da catego-
ria durante um excelente e farto café 
da manhã.

A festa dos aniversariantes do último bimestre ocorreu no dia 30 de abril

Senador defende projeto que 
obriga órgãos do Sistema S a 

criar serviço de apoio a idosos
O senador Jorge Kajuru (PSB-

-GO) defende com veemência o pro-
jeto de autoria dele que obriga as enti-
dades do Sistema S (como Senai, Sesc 
e Sesi) a cooperar e dividir, entre si, 
apoio às pessoas idosas que, por causa 
de doença ou acidente, dependam de 
outras para atividades diárias.

Ele disse que a proposta foi inspi-
rada no Japão, país onde há respeito 
às pessoas com mais de 60 anos. Se-
gundo Kajuru, a proposta prevê que 
as entidades do Sistema S deverão 

destinar 3% de suas receitas para a 
implementação desse serviço.

“As entidades reunidas por força 
desta lei deverão implementar cuida-
dos de longa duração que se carac-
terizam por ações transversais, que 
formem um conjunto de serviços 
para pessoas com dependência, com 
ações de reabilitação, terapia ocupa-
cional, serviços médicos, assistenciais 
e psicológicos, que serão prestados no 
âmbito institucional, familiar e comu-
nitário”, explicou.

ASSEMBLEIA
PARA PENSIONISTAS

E APOSENTADOS 
COMPLEMENTADOS
DA SABESP (G-ZERO)

Pauta: ações judiciais sobre
integralidade e cesta básica 

Dia 28/06, às 15 horas, 
na sede do Sintius, em Santos
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Cteep investe em condições
inseguras no trabalho ao adotar 

motocicletas para locomoção
A ISA Cteep investiu em mo-

tocicletas para deslocamento dos 
trabalhadores dentro da jornada de 
trabalho para atender demanda de 
serviços nas diferentes localidades. A 
Diretoria do nosso Sindicato repudia 
a estratégia de economia da empresa 
por causar aumento da exposição aos 
riscos para os trabalhadores da área 
técnica.

De acordo com dados oficiais 
relacionados a acidentes envolven-
do motocicletas (vale ressaltar que é 
inferior aos 100% da realidade), re-
velam a constatação de que moto é 
o veículo que mais mata no trânsito. 
Por isso, o Sintius não concorda com 
a inclusão de motocicletas na rotina 
de trabalho e insiste que a ISA Cte-
ep reavalie suas ações buscando pro-
mover a vida e a integridade física e 
mental dos trabalhadores, além do 
bem estar de suas famílias.

Nos três primeiros meses des-
te ano, as mortes de motociclistas 
cresceram e foram registrados 439 
ocorrências, representando aumen-
to de 5,8% em relação ao montante 
das 415 registradas no ano passado 
neste mesmo período, no estado de 
São Paulo. Os dados são do Sistema 
de Informações Gerenciais de Aci-
dentes de Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga).

Já o ano de 2018 encerrou com a 
triste constatação de que motocicleta 
foi o veículo com o maior número de 
indenizações pagas em 2018. Apesar 
de representar apenas 27% da frota 
nacional, concentrou 75% das inde-
nizações pagas decorrentes de aciden-

Ilustração/Thabata Guerreiro

Saúde e segurança

tes. Diante desses dados alarmantes 
não resta outra alternativa, ou seja, a 
ISA Cteep tem que fazer o que outras 
empresas já fizeram: excluir as moto-
cicletas de seus ambientes, conforme 
ofício enviado à empresa.

Entretanto, o repúdio da Dire-
toria do Sintius não se deve apenas 
a exposição dos trabalhadores aos 
acidentes e suas consequências, mas 
também a outros riscos e sequelas 

físicas e mentais decorrentes dos 
roubos de motocicleta. E essa preo-
cupação ocorre porque a cada hora 
quatro motos são roubadas no esta-
do de São Paulo.

Para agravar ainda mais, no caso 
de roubo, as ocorrências são no traje-
to: as motos estão em deslocamento e 
são surpreendidas pela ação crimino-
sa, geralmente à mão armada, segun-
do um estudo da Fundação Escola de 

Comércio Álvares Penteado (Fecap). 
A diretoria aproveitou para rei-

vindicar a reposição do quadro de 
funcionários na região da Baixada 
Santista e a manutenção da frota de 
automóveis, que ofereçam condições 
seguras de locomoção para os tra-
balhadores e itens ferramentais para 
execução dos serviços, inclusive em 
atendimentos urgentes e emergen-
ciais.
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Sabesp

Thabata Guerreiro

Saúde e segurança da categoria é pauta constante das reuniões setoriais

Categoria aprova reajuste de 4,99% 
e de 90% a auxílio-creche especial
Os trabalhadores da Sabesp esti-

veram reunidos no dia 14 de maio e 
aprovaram o índice de 4,99% (IPC-Fi-
pe) para reajuste dos salários e demais 
benefícios, com exceção da gratificação 
de férias, que teve um aumento de 6% e 
elevação da diferença entre o valor fixo 
e o salário do trabalhador de 50% para 
60%. 

Porém, um grande avanço foi no 
auxílio-creche especial em que houve 
a conquista de 90% de reajuste, passan-
do de R$ 734,48 para R$ 1.400,00. Já o 
auxílio-creche teve 38% de reajuste e 
chegou a R$ 508,96.

Essa evolução nestes benefícios 
ocorreram graças a luta da Direto-
ria durante as negociações do Acordo 
Coletivo de Trabalho, insistindo em 
melhorias nestes auxílios, procurando 
favorecer as famílias dos trabalhadores. 

Um resultado excelente neste aspecto 
foi o aumento de 36,13% na cesta-bá-
sica em 2017, acumulando nestes dois 
últimos anos um reajuste de 45,78%. A 
cesta de natal consequentemente teve a 

mesma valorização e será de R$ 389,84.
As assembleias ocorreram em três 

localidades, mantendo a prática dessa 
Diretoria de propiciar maior participa-
ção dos trabalhadores nestas decisões, 

favorecendo aqueles que trabalham e 
moram no Litoral Sul. Assim foram rea-
lizadas assembleias simultâneas na Sede, 
em Santos, na Subsede, em Registro, e 
no Grêmio, em Itanhaém, que concor-
daram com todas as condições do ACT 
2019/2020, passando a vigorar em 1º de 
maio, que é a data-base da categoria.

Outro benefício é a aplicação de 1% 
da folha base (salário e gratificação de 
função) para movimentação de empre-
gados do quadro permanente da Com-
panhia nas respectivas tabelas salariais, 
decorrente da avaliação de competên-
cias e desempenho do Plano de Cargos 
e Salários que ocorrerá entre novembro 
de 2019 e janeiro de 2020, e a efetivação 
das promoções em fevereiro de 2020. 

A campanha salarial na Sabesp foi 
fortalecida pela união de luta entre o 
Sintius, o Sintaema e demais entidades.

TRT-2 realiza audiência de
 conciliação e trabalhadores

da Cetesb adiam greve
 para o dia 18 de junho

Pessoal da Cembra/Gerconsult 
conquista aumento de 8,27%
Os trabalhadores do consórcio 

Cembra/Gerconsult conquistaram rea-
juste de 8,27% aos salários e benefícios, 
recuperando a perda na recomposição 
salarial de 2018, e conseguiram aumen-
to real. Com esse percentual a categoria 
aprovou o novo ACT de forma unâni-
me nas assembleias realizadas nos dias 
13 e 14 de maio, na sede da empresa.

O próximo passo agora para os 

trabalhadores da Cembra/Gerconsult é 
estabelecer até o final de junho um sis-
tema de avaliação para a assegurar a dis-
tribuição do Plano de Participação nos 
Lucros/Resultados PLR 2019. Além dis-
so, já ficou assegurado também no atual 
ACT que a empresa manterá a PLR em 
2020, caso consiga vencer a licitação da 
Codesp para manutenção dos serviços 
prestados de água e saneamento.

Os trabalhadores da Cetesb 
estiveram reunidos em assembleia 
no dia 10 de junho com o propó-
sito de avaliar o resultado da audi-
ência de conciliação no Tribunal 
Regional do Trabalho da Segunda 
Região (TRT-2), que aconteceu no 
dia 6 de junho. 

O juiz propôs que a empre-
sa faça a reposição dos salários e 
benefícios econômicos de acordo 
com o índice de inflação IPC-Fipe 
que na data base da categoria cor-
responde a 4.99%.

 Outra conquista foi a manu-

tenção das cláusulas sociais por 
quatro anos.

No entanto, a direção da Ce-
tesb justificou que precisa de ava-
liação da proposta pelo governo do 
Estado de São Paulo e ficou pro-
gramada uma outra audiência no 
TRT-2 para o dia 13 de junho. 

Diante da situação, os traba-
lhadores deliberaram por adiar a 
greve agora prevista para iniciar à 
zero hora do dia 18 de junho com 
assembleias para ratificar, ou não, 
o movimento de paralisação no dia 
17 deste mês nas agências.
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Saneamento

No dia 21 de maio, a Diretoria do Sintius participou de um grande ato público contra a MP do Saneamento. Mobilizações do gênero ocorreram em todo o País

A Medida Provisória 868/2018, 
que buscava alterar o marco regula-
tório do saneamento no Brasil e faci-
litar a entrada de empresas privadas 
no setor, perdeu a validade no dia 3 de 
junho, porque não foi apreciada pelo 
Congresso Nacional. 

Trata-se de uma importante vitó-
ria da Diretoria do Sintius e dos urba-
nitários da Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira para barrar essa iniciativa, 
que foi batizada de “a MP da Sede e 
da Conta Alta”, após uma mobilização 
que teve início ainda no ano passado.

É bom relembrar que o ex-presi-
dente Michel Temer (MDB) havia en-
viado ao Parlamento uma MP de igual 
teor em julho do ano passado, justa-
mente no dia que o Brasil jogava pela 
Copa do Mundo de Futebol, mas o 
texto “caducou”, ou seja, não foi votado 
pelo Congresso dentro do prazo legal. 

Em dezembro, ele enviou essa nova 
MP que foi barrada graças à resistência 
das entidades e da articulação política 
que foi feita junto aos representantes 
das prefeituras, câmaras municipais, 
Assembleia Legislativa e Congresso 
Nacional para mostrar os retrocessos 
que seria provocadas com a alteração 
do marco legal do saneamento.

No dia 20 de maio, a Diretoria do 
Sintius participou de um seminário 
para discutir essa MP no Clube da En-
genharia, no Rio de Janeiro. A iniciati-
va foi uma realização da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da Câmara 
dos Deputados. 

No dia seguinte, o Sintius também 
participou de uma das últimas mo-
bilizações contra a MP 868/2018. Na 
ocasião, cerca de 3 mil trabalhadores 
da Sabesp, sindicalistas e integrantes 
da sociedade civil participaram de um 

Depois de mobilização da categoria,
MP do Saneamento é arquivada. Mas 

projeto de lei de igual teor avança
protesto em frente ao Complexo Ponte 
Pequena, em São Paulo, onde fica a sede 
da Sabesp. 

Uma das preocupações para os 
funcionários da estatal é que a empre-
sa seja privatizada, caso a MP tivesse o 
aval do Congresso Nacional. Essa in-
tenção já foi revelada pelo governador 
João Doria e pelo secretário de Estado 
da Fazenda e Planejamento, Henrique 
Meirelles.

Ao longo daquele dia, vários pro-
testos foram sendo realizados em todo 
o País para chamar a atenção da socie-
dade sobre essa MP e para convencer os 
nossos parlamentares a se posicionarem 
contra esse texto. Afinal, o saneamento 
é um direito de todos e não mercadoria.

Muitos governadores também re-
jeitam essa MP e buscaram convencer 
suas bancadas para votarem contra. 
Apesar disso, os trabalhadores e os sin-

dicatos não podem baixar a guarda e es-
tão monitorando essa situação em Bra-
sília para evitar surpresas desagradáveis.

Projeto de lei
No dia 6 de junho, o Senado apro-

vou, em sessão extraordinária, o Pro-
jeto de Lei 3.261/2019, que atualiza o 
marco legal do saneamento. A propos-
ta, de autoria de Tasso Jereissati (PS-
DB-CE), surgiu a partir da MP e incor-
porou algumas emendas apresentadas 
pelos colegas de plenário. 

Durante os debates, vários sena-
dores das regiões Norte e Nordeste 
manifestaram preocupação em re-
lação ao atendimento dos pequenos 
municípios do interior sem cobertu-
ra de saneamento e com pouco atra-
tivo econômico para o setor privado. 
Agora, o texto está sendo analisado  
pela Câmara dos Deputados.

Fotos: Rogério Marques
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Diretoria do Sintius participa de 
plenária regional da Força Sindical

A Diretoria do Sintius marcou 
presença no dia 17 de maio na quar-
ta plenária regional promovida pela 
Força Sindical no Estado. O evento 
ocorreu na sede do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil (Sin-
tracomos), em Santos, e, segundo a 
central sindical, foi o que concentrou 
o maior número de participantes, que 
lotaram o auditório da entidade.

Segundo o presidente estadual da 
central sindical, Danilo Pereira da Sil-
va, o objetivo desses eventos foi infor-
mar os sindicatos sobre o andamento 
das discussões sobre a Reforma da Pre-
vidência e sobre as Medidas Provisó-
rias (MP) 873, que ataca as estruturas 
sindicais, e 871, para revisar os benefí-
cios previdenciários e dificultar o aces-
so aos auxílios. Além disso, a atividade 
teve como ponto de pauta a Greve Ge-
ral programada para o dia 14 de junho. 

Antes das falas dos dirigentes, um 
técnico do Dieese (Departamento In-

tersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos) explanou sobre a Re-
forma da Previdência e os seus aspectos 
prejudiciais. A apresentação abordou 
quatro pontos básicos: a desconstitucio-
nalização de regras básicas de proteção 
à Previdência; as mudanças no acesso a 
benefícios previdenciários; as novas re-
gras para o cálculos dos benefícios; e a 
capitalização da Previdência.

O presidente do Sintracomos e 
coordenador regional da Força Sindi-
cal na Baixada Santista, Marcos Braz, o 
Macaé, explicou que os deputados fe-
derais ligados à região, Júnior Bozzella 
(PSL) e Rosana Valle (PSB), foram 
convidados para participar da plená-
ria, mas não compareceram.

O presidente nacional licenciado 
da Força Sindical e também deputado 
federal, Paulo Pereira da Silva (SD), des-
tacou o empenho dele e dos represen-
tantes da central para tentar retardar a 
análise das MPs 871 e 873. Citou ainda 

Fundação CESP será a operadora de saúde 
dos trabalhadores da Sabesp a partir de agosto

A diretoria e o Conselho de Ad-
ministração da Sabesp aprovaram a 
Fundação Cesp como a nova opera-
dora de plano de saúde para os tra-
balhadores da empresa, aposentados, 
pensionistas e dependentes da em-
presa.

Ela substituirá a Sabesprev a par-
tir do dia 1º de agosto. O anúncio foi 
feito pelos representantes da estatal 
aos sindicatos, na última terça-feira, 
durante a assinatura do Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) 2019/2021.

Os beneficiários têm três opções 
de plano para migrar. Os descontos 
nos salários estipulados para cada 

modalidade são os seguintes: 0,58% 
(plano 1), 2,57% (plano 2) e 3,97% 
(plano 3).

Entre os dias 6 e 14 deste mês, o 
setor de Recursos Humanos fará reu-
nião em todas as gerências para dar 
detalhes sobre as opções e esclarecer 
dúvidas dos trabalhadores.

O período de adesão aos planos 
da Fundação Cesp será entre os dias 
24 de junho a 12 de julho e ela preci-
sará ser feita pela internet. Se o bene-
ficiário escolher um dos três planos 
e quiser migrar para outro, ele terá o 
prazo de 30 dias para concluir essa 
operação.

Sandro Thadeu

A reunião ocorreu no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil

Atuação sindical

que a Reforma da Previdência, caso seja 
aprovada do jeito que está, impedirá 
cerca de 10 milhões de trabalhadores de 
se aposentarem em dez anos. Na avalia-
ção dele, as denúncias contra o senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL), e a mobili-
zação popular podem impedir o avanço 
da discussão dessa reforma.

Conforme o presidente nacional 

da central sindical, Miguel Torres, a 
mobilização em favor da Educação 
do País, no último dia 15, teve uma 
repercussão positiva. Ele também 
demonstrou otimismo que a Greve 
Geral preparada pelo movimento 
sindical para o dia 14 de junho será 
muito grande e contribuirá para bar-
rar a proposta de Reforma da Previ-
dência do Governo Bolsonaro.
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Colônia de Férias recebe 
investimentos e melhorias

Falecimento
Marcos Ribeiro David

Ativa/Sabesp
Falecido em 02/06/2019

Diversão

A Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba, respira no-
vos ares com a atual gestão e a diferen-
ça é percebida em todos os ambientes, 
que passam por recuperação. 

Dessa forma, vai deixando para 
trás aquela fase de sucateamento dos 
equipamentos e estrutural. A maior 
contribuição, entretanto, vem dos 
trabalhadores da colônia, que estão 
envolvidos com o compromisso dessa 
nova onda que traz, inclusive, espe-
rança na manutenção dos empregos.

de sindicalizados e familiares aumen-
ta gradativamente. Para o primeiro 
período da Festa da Tainha, em ju-
lho, restam poucas vagas e esse é o 
principal objetivo da diretoria que 
foi eleita em outubro do ano passa-
do: atender aos hóspedes com o má-
ximo de conforto possível para que 
voltem e seja possível manter o lugar 
como uma ótima opção de lazer para 
os trabalhadores, através de uma boa 

Alex Silva Moura - Ativa/Sabesp
Cleyton Jeyson de Paula Rosa - Ativa/Sabesp

Fabiano Rodrigo Vedana - Ativa/CPFL
Francisco Manoel Pereira - Aposentado/Emae

Heverton dos Santos Souza - Ativa/CPFL
Inaldo Gomes da Silva - Ativa/Cembra

Lindomar Aparecido de Jesus - Ativa/Cembra
Marco Antonio de Souza Freitas - Ativa/CPFL

Mariana dos Santos Silva - Ativa/Sabesp
Ricardo Costa Elias - Ativa/CPFL

Rita Aparecida Cândida - Pensionista/CPFL
Sérgio de O. Barbosa - Ativa/Sabesp

Thaís dos Santos - PDI
Walter David de Feo - Ativa/Sabesp

Wellington Martins dos Santos - Ativa/CPFL

Novos sindicalizados - Maio/2019

David Costa

Ouvindo Avós dos Urbanitários é 
premiado em Encontro de Corais de PG

Sob a regência de Sandra Moço, o coral vai se apresentar em Poços de Caldas

Thabata Guerreiro

O Coral Ouvindo Avós dos Urba-
nitários foi um dos destaques da 21ª 
edição do Encontro de Corais da Ter-
ceira Idade de Praia Grande, que foi 

das Artes.

O grupo, regido pela maestrina 
Sandra Diogo Moço, foi premiado pela 
participação no evento. O coral ligado 
ao Sintius fará novas apresentações em 
Poços de Caldas (MG) entre os dias 12 
e 16 de agosto.

A colônia de férias de Caraguatatuba é uma ótima opção de lazer às famílias


