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FECHAMENTO -AUTORIZADO
Pode ser aberto pela E.C.T.J

Chapa 1 - Resistência e União
Urbanitária é eleita para

comandar o Sintius até 2023
Os integrantes da chapa 1 - Re-

sistência e União Urbanitária serão 
os responsáveis para comandar o 
Sindicato dos Urbanitários de San-
tos e Região (Sintius) pelos próximos 
quatro anos.

Liderado pelo atual secretário de 
Assuntos Previdenciários e Assisten-
cial e trabalhador da Sabesp, Jair Ál-
varo da Silva, o grupo foi eleito com 
58,4% dos votos válidos nas eleições 
realizadas nos dias 8 e 9 de outubro.

No total, foram 17 mesas cole-
tora de votos à disposição dos com-
panheiros da ativa e aposentados 
nas unidades de trabalho da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.  O plei-
to ocorreu de forma pacífica e não 
houve nenhum tipo de incidente. 

A chapa 1 - ligada ao grupo co-
mandado por Jair - também foi a 
vencedora da disputa pelo Conselho 
Fiscal da entidade. 

Ps. 4 e 5

Sintius cobra 
Cteep maior rigor 

na aplicação de 
normas de segurança

P. 8

G-Zero da Sabesp: 
Sindicato obtém 

vitória no TST na ação 
sobre cesta básica

P. 3

Diretoria participa de 
ato nacional em defesa 
da unicidade sindical e 
da Justiça do Trabalho

P. 7

Faça sua reserva para 
aproveitar os dias de 

descanso na nossa
Colônia de Férias

P. 6

POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES
Os integrantes das chapas vencedoras para a

Diretoria do Sindicato e do Conselho Fiscal serão 
empossados solenemente em 30 de novembro, às 
10h, na sede do Sintius, em Santos. Já a cerimônia

ocorrerá em 6 de dezembro, às 19h, na Atmas 
(Rua São Paulo, 47, Vila Mathias, em Santos)

EXPEDIENTE
A Diretoria do Sindicato informa que

 a sede de Santos e a subsede de 
Registro estarão fechadas nos 

dias 15 (sexta-feira) e 20 (quarta-feira) 
deste mês, devido aos feriados 
da Proclamação da República e 

Dia da Consciência Negra 
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Um novo ciclo se inicia e
exigirá coragem e união
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Marcio Roberto da Costa,
secretário de Comunicação

Palavra do presidente Palavra do diretor

David Sergio da Costa,
presidente do Sintius

Novos desafios exigem 
mobilização da categoria

No início de dezembro uma nova 
diretoria estará à frente do Sindicato para 
conduzir as nossas lutas pelos próximos 
quatro anos. Nós, trabalhadores, vamos 
precisar de garra para evitarmos as prin-
cipais mudanças que nos rondam e ame-
açam os direitos da categoria e da socie-
dade. Entre elas estão a reforma sindical 
e a nova lei do saneamento, que libera a 
exploração inclusive do fornecimento de 
água. Isso ocorre após acumularmos per-
das previdenciárias, trabalhistas etc.

Quando se propõe privatizar signi-
fica que o Estado reconhece a incompe-
tência de manter sob o seu controle ele-
mentos de infraestrutura fundamentais à 
soberania do país. Afinal, como se expli-
cam muitos exemplos de empresas que ao 

passarem à iniciativa privada geram lucro 
ou aumentaram sua eficiência, superando 
ano a ano seus resultados financeiros?

Um exemplo desses é a ISA, que con-
trola a Cteep. A ISA é uma empresa com 
participação predominante do governo 
colombiano, ou seja, é uma estatal, que 
assumiu a Cteep em 2006 e expandiu seus 
negócios na América Latina. E vem a in-
terrogação de novo: como uma empresa 
estatal estrangeira é competente para gerir 
seus negócios dentro do seu país e mul-
tiplicar exponencialmente as finanças de 
uma empresa que era do governo do es-
tado de São Paulo? Porque nós não somos 
capazes de fazer isso?

Tudo leva a crer que o melhor cami-
nho não é privatizar, mas moralizar. É isso 
que falta: moral! E com os mesmos pro-
pósitos, mas com armas diferentes, porém 
certeiras, o governo agora mira os sindica-
tos com uma pseudo “reforma”, mas que 
tem a intenção de destruir as estruturas 
sindicais, favorecendo o imperialismo sel-
vagem do capitalismo escravagista.

No caso dos sindicatos, a condição 
é a mesma. Não se pode destruir, mas se 
deve moralizá-los. Eles têm papel funda-
mental na cooperação do progresso na-
cional, pois é um regulador que atua pelo 
desenvolvimento da classe trabalhadora 
em situações em que o governo não se faz 
presente. E é inadmissível que os traba-
lhadores permitam o fim de seus poucos 
instrumentos de defesa. É preciso ter co-
ragem e união para lutar!

Como presidente do Sintius até 
o final deste mês, gostaria de parabe-
nizar os trabalhadores da ativa e apo-
sentados que fizeram a sua parte ao 
comparecer para votar nas eleições 
sindicais realizadas no mês passado.

Os dois dias de pleito transcorre-
ram de maneira tranquila, seguindo 
as orientações da Junta Eleitoral. A 
apuração dos votos também ocorreu 
sem transtornos. Esse é um exemplo 
de maturidade da nossa categoria e 
dos integrantes das chapas que parti-
ciparam do pleito deste ano.   

O único episódio lamentável que 
ocorreu ao longo desse processo foi 
a decisão da direção da CPFL Pirati-
ninga de não permitir que as mesas 

coletoras de votos fossem instaladas 
dentro das unidades de trabalho.

Essa restrição obrigou os com-
panheiros a votarem fora das agên-
cias e das estações avançadas, o que 
chamou a atenção da população. Tal 
medida arbitrária recebeu o nosso 
repúdio e representa uma prática 
antidemocrática e antissindical. Por 
esse motivo, nosso Departamento 
Jurídico está tomando as devidas 
providências diante dessa situação.

Passada a eleição, é hora dos ur-
banitários deixarem as diferenças e 
as rusgas de lado para discutir e pen-
sar em estratégias de luta para os de-
safios que se avizinham.

Um dos assuntos que tem mobi-
lizado a Diretoria há alguns anos é a 
possibilidade de alteração do Marco 
Regulatório do Saneamento Básico, 
cuja proposta foi aprovada neste ano 
no Senado e deve ser votada até de-
zembro pela Câmara dos Deputados.

Além de precarizar os serviços 
em regiões que ainda carecem de 
muitos investimentos, essas mudan-
ças na lei poderão facilitar a privati-
zação das grandes companhias esta-
duais, como a Sabesp.

Não podemos baixar a guarda 
um só segundo para não sermos sur-
preendidos. A mobilização da cate-
goria é fundamental para evitarmos 
retrocessos e alcançar novas con-
quistas no futuro.

Aposentados e pensionistas

Aniversariantes de setembro
e outubro celebram a vida

Thabata GuerreiroA Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) re-
alizou na manhã do dia 31 de outubro 
a festa dos aposentados e pensionistas 
que completaram mais um ano de vida 
nos meses de setembro e outubro. 

Os participantes tiveram a pos-
sibilidade de desfrutar de um exce-
lente café da manhã, preparado de 
forma especial para receber os com-
panheiros que ajudaram a construir 
a história de lutas do Sindicato.

Assim como ocorreu na cele-
bração do bimestre anterior, o even-
to ganhou um charme especial por 
conta da participação do Coral Avós 

dos Urbanitários, sob a regência da 
maestrina Sandra Diogo Moço.

As canções executadas de forma 
brilhante contagiaram o público e 
abrilhantaram esse importante mo-
mento de celebrar mais um ano de 
vida ao lado dos amigos e familiares. 

Além de cantar e se alimen-
tar bem, os participantes do evento 
também tiveram a oportunidade de 
concorrer a brindes sorteados pela 
representante da corretora de segu-
ros Porto Seguros. 

A festa dos aniversariantes de 
novembro e dezembro está progra-
mada para o dia 17 de dezembro.

O secretário de Assuntos Jurídicos, Mauro Mazzitelli, e o advogado Sergio 
Fabiano foram recebidos no TST pelo ministro Ives Gandra Martins Filho

G-Zero da Sabesp: Sintius 
conquista importante vitória

no TST na ação da cesta básica
O Sintius conseguiu uma grande 

vitória na Justiça aos aposentados e pen-
sionistas complementados (G-Zero) da 
Sabesp em uma ação judicial a respeito 
da cesta básica. O ministro da 4ª Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
Ives Gandra Martins Filho, negou o pe-
dido da Sabesp, no dia 2 de outubro.

Diante disso, o TST manteve o 
entendimento dos magistrados da se-
gunda instância (Tribunal Regional do 

Fotos: Thabata Guerreiro

Trabalho) para que a estatal volte a pa-
gar o dinheiro da cesta básica e faça o 
ressarcimento daqueles que tiveram o 
benefício pago até 1999 com os valores 
retroativos dos últimos cinco anos. 

Como o processo transitou em jul-
gado, ou seja, não é mais possível recor-
rer da decisão, o advogado poderá in-
gressar com o pedido de cumprimento 
da sentença a fim de apurar os cálculos 
de cada um dos beneficiários desta ação.

Thabata Guerreiro

A celebração de mais um ano de vida dos associados ocorreu em 31 de outubro

Divulgação/TST

Novo plano de previdência da 
ENEL será apresentado no dia 4 

de dezembro, na sede do Sindicato
A AAFC e o Sintius promovem no 

dia 4 de dezembro, às 9h30, no auditó-
rio do Sindicato, uma reunião sobre o 
novo plano de previdência da ENEL - 
Modalidade CD. Durante o encontro, 
será apresentado um relato correto e 
detalhado a respeito desses estudos, sua 
situação atual, suas características técni-
cas e suas perspectivas futuras.

Como será um plano opcional, 

passível da atenção dos assistidos da 
Eletropaulo, acreditamos que o encon-
tro será de interesse dos aposentados e 
pensionistas dessa empresa.

Por esse motivo, haverá a presença 
de um representante da patrocinadora 
e da Funcesp, que se propõe a explicar 
e debater a proposta a fim de propocio-
nar uma informação segura e atualizada 
ao público.

AVISO A COMPLEMENTADOS PENSIONISTAS 
E APOSENTADOS(AS) DA SABESP

A SAAP avisa aos(as) complementados(as) 
aposentados(as) e pensionistas da Sabesp 

que recebem da Secretaria da Fazenda que o 
atraso do pagamento do reajuste dos 

benefícios se deve à demora do Sintaema em
 encaminhar a documentação exigida ao órgão
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Chapa 1 - Resistência e União Urbanitária é 
eleita com 58,4% dos votos dos associados

Eleições sindicais

Mais um importante capítulo da 
história do Sindicato dos Urbanitá-
rios (Sintius) foi registrado nos dias 
8 e 9 de outubro deste ano, quando 
1.163 compareceram às urnas para 
escolher a nova Diretoria Plena e do 
Conselho Fiscal para o próximo qua-
driênio. 

A Chapa 1 – Resistência e União 
Urbanitária foi a grande vencedo-
ra da disputa para a Diretoria ao 
conquistar 58,4% dos votos válidos 
coletados nas 17 mesas receptoras 

instaladas na sede da entidade e na 
subsede de Registro, bem como nas 
unidades de trabalho da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.

Formado por vários dirigentes 
da atual gestão da entidade, o grupo 
liderado pelo atual secretário de As-
suntos Previdenciários e Assistencial, 
Jair Álvaro da Silva, levou a melhor 
sobre a chapa 4 – Luta Urbanitária 
por 508 votos a 362. Foram contabili-
zados ainda 188 sufrágios em branco 
e 26 nulos.

Durante os dois dias de votação, 
o clima foi pacífico entre os integran-
tes da chapa e os votantes. Os asso-
ciados da ativa e aposentados deram 
um grande exemplo de cidadania ao 
participarem do processo eleitoral. 
Alguns deles fizeram questão de par-
ticipar, apesar das limitações físicas e 
de locomoção. 

A apuração ocorreu sem trans-
tornos no auditório da sede da ins-
tituição, em Santos, e durou cerca de 
15 horas. 

Conselho Fiscal
Para o Conselho Fiscal do Sin-

tius, a Chapa 1, ligada ao grupo en-
cabeçado por Jair Álvaro da Silva, foi 
a mais votada pela categoria, ao con-
quistar 545 sufrágios, e terá a missão 
de apurar e fiscalizar as contas da fu-
tura Diretoria. 

A segunda colocada nessa dis-
puta foi a chapa 4, de oposição, que 
obteve o apoio de 402 associados. 
Foram registrados ainda 34 votos em 
branco e outros 34 nulos.

Artur da Silva

Trabalhadores da CPFL foram obrigados a saírem das unidades para votar

CPFL restringe participação
dos trabalhadores em eleição

A CPFL Piratininga, que 
tem como principal acionis-
ta a State Grid, restringiu a 
participação dos seus empre-
gados da região da Baixada 
Santista nas eleições para es-
colha da Diretoria e do Con-
selho Fiscal do Sintius.

 A liderança da empresa 
não permitiu a entrada das ur-
nas eleitorais itinerantes nos 
locais de trabalho no pleito que 
ocorreu no início de outubro, 

obrigando os trabalhadores a 
votar na rua, expostos ao mau 
tempo e a violência urbana.

A Diretoria do Sindicato 
repudiou a atitude tomada 
pela CPFL Piratininga pela 
ação antissindical, sendo a 
única empresa a ter essa pos-
tura. Por outro lado, a dire-
ção do Sintius já toma outras 
providências para que a em-
presa respeite as deliberações 
e necessidades da categoria.

Fotos: Thabata Guerreiro

Apesar da disputa pelos votos e da divergência de ideias entre as chapas, 
o pleito ocorreu de forma pacífica e prevaleceu o bom senso da categoriaOs trabalhadores da ativa e aposentados compareceram em bom número para votar na sede do Sintius, em Santos

Por decisão da Junta Eleitoral, a apuração dos votos foi presidida pelo 
companheiro Eduardo Annunciato, o Chicão, que preside o Sindicato

dos Eletricitários de São Paulo, e acabou somente na manhã do dia 10

RESULTADOS
Diretoria Plena

Chapa 1 - 508
Chapa 4 - 362
Brancos - 188

Nulos - 26

Diretoria Plena
Chapa 1 - 545
Chapa 4 - 402
Chapa 9 - 30
Chapa 3 - 9
Chapa 5 - 9
Chapa 2 - 6
Chapa 6 - 7
Chapa 7 - 7
Chapa 8 - 1

Brancos - 34
Nulos - 34
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Marco Legal do Saneamento

Sintius participa de ato
 nacional em favor da unicidade 
sindical e da Justiça do Trabalho

A Diretoria do Sintius participou 
no dia 4 deste mês do Ato Nacional 
em Defesa dos Direitos, das Entida-
des Sindicais e da Justiça do Trabalho, 
realizado no Sindicato dos Metroviá-
rios, em São Paulo.

A iniciativa foi convocada pelas 
centrais sindicais CSB, CTB, Nova 
Central, CGTB e pelo Fórum Sindi-
cal dos Trabalhadores (FST), entida-
de representativa das confederações e 
federações que reúnem mais de nove 
mil sindicatos.

Uma das importantes lideranças 
presentes no evento foi o presidente 
da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria (CNTI) e da 
Nova Central, José Calixto Ramos, 
um grande parceiro do Sintius.

As entidades são contra a proposta 
que está em andamento no Congresso 
Nacional para regular a estrutura sin-
dical, com a única exclusividade de 
mexer na unicidade sindical para ani-
quilar o movimento sindical brasileiro.

Além disso, é necessário a mobi-
lização de forças para impedir a extin-
ção da Justiça de Trabalho, como de-
fendem alguns congressistas ligados ao 
setor patronal e do agronegócio.

As organizações participantes des-
sa mobilização defendem uma nova 
proposta de Reforma Sindical, preser-
vando a unidade sindical e o sistema 
confederativo que são consagrados no 
artigo 8º da Constituição e considera-
dos como pilares fundamentais para a 
organização sindical brasileira. 

Atuação sindical

O senador Eduardo Braga (MDB-
-AM) apresentou, na tarde do dia 5 
deste mês, o projeto que regulamen-
ta a aposentadoria por periculosidade 
(PLP 245/2019). Segundo o texto, a 
aposentadoria especial será devida a 
trabalhadores cujas atividades sejam 
exercidas com efetiva exposição a 
agentes nocivos químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde. 

O governo elaborará uma lista 
com esses agentes nocivos e com as 
atividades equiparadas. Há também 
referências diretas à mineração subter-
rânea, atividades ligadas à eletricidade 
e explosivos, vigilância ostensiva e 

transporte de valores. O projeto con-
tém uma série de exigências para que 
o trabalhador possa ser enquadrado na 
aposentadoria especial, como a carên-
cia de 180 contribuições mensais e re-
gras sobre idade e tempo de exposição 
às situações prejudiciais ou perigosas. 

Esse projeto faz parte de um 
acordo costurado pelo líder do Go-
verno Bolsonaro no Senado, Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), para 
garantir a aprovação da reforma da 
Previdência. 

O projeto seria uma forma de con-
tornar essa situação, alcançando mais 
trabalhadores em risco.

Após acordo, senador apresenta 
projeto que regulamenta 

aposentadoria por periculosidade

Enésio Felix

Governo Bolsonaro quer alterar a Carta Magna para retirar o conceito de 
unicidade sindical com a intenção de fragmentar e pulverizar os sindicatos

Idade mínima - 62 anos para mulheres e 65 anos para homens após o 
período de transição, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos 
para mulheres e 15 anos para homens que já contribuem para o INSS. 
Trabalhadores homens da iniciativa privada que ainda não entraram 
no mercado de trabalho terão de contribuir por pelo menos 20 anos.

Cálculo de benefícios - Valor da aposentadoria de mulheres da iniciativa 
privada começará a subir dois pontos percentuais por ano que exceder 
15 anos de contribuição. Aposentadoria de homens só começará a subir 
depois de 20 anos de contribuição. Mudança permite a mulheres receber 
aposentadoria de 100% do salário médio com 35 anos de contribuição – 
cinco anos antes dos homens.

Pensão por morte - Nenhuma pensão poderá ser menor que um salá-
rio mínimo, em qualquer circunstância.

Aposentadoria por invalidez - Passa a ser de 60% da média salarial 
mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos, como no cálcu-
lo do valor das aposentadorias em geral.

Veja alguns pontos da Reforma da
Previdência aprovada pelo Congresso

Comissão Especial da Câmara 
aprova mudanças drásticas no

setor. Batalha agora é no plenário
Por 21 votos a 13, a Comissão Espe-

cial da Câmara dos Deputados que trata 
da atualização do Marco Regulatório do 
Saneamento Básico aprovou o relatório 
de Geninho Zuliani (DEM-SP) que al-
tera diversos pontos nessa legislação do 
País, facilitando a privatização e a preca-
rização desse serviço essencial no País.

Vários destaques (propostas de al-
teração do texto principal) apresentados 
pela oposição a fim de assegurar melho-
rias na proposta foram rejeitados, como 
a ideia de estabelecer como um dos ob-
jetivos da regulação no setor padrões e 
normas sobre a qualidade da prestação 
dos serviços e a satisfação dos usuários.

Agora, as instituições de defesa 
dos trabalhdores desse setor, como 
o Sintius, e entidades de classe farão 
pressão sobre os deputados federais 
para rejeitarem, em plenário, alguns 
pontos dessa propositura.

Integrantes de oposição, como Alice 
Portugal (PCdoB-BA) e Bohn Gass (PT-
-RS), alegaram que a proposta atende a 
interesses do setor privado e que o preço 
para o usuário vai aumentar com o sur-

gimento de um “mercado da água”.
O texto aprovado permite, por 

exemplo, a cobrança de “valor míni-
mo” para fazer a conexão em casas e 
edifícios não conectados à rede públi-
ca de saneamento. Além disso, amea-
ça a titularidade dos municípios sobre 
os serviços de água e de saneamento, 
extingue os contratos de programa e o 
subsídio cruzado (preço mais baixo de 
tarifas para alguns setores ou consumi-
dores financiados por meio de tarifas 
mais altas cobradas de outros consu-
midores ou setores da economia).

Mobilização nacional
Várias entidades estão organizando 

uma mobilização em todo o país pela 
universalização do saneamento e contra 
o PL 3261, que deve entrar em votação 
no plenário da Câmara no dia 13, e que, 
se aprovado, vai desestruturar o sanea-
mento no Brasil, tirar o poder de decisão 
da mão das prefeituras e ferir a autono-
mia dos municípios. Em São Paulo, a 
mobilização ocorrerá no dia 11, a partir 
das 10h30 da manhã, no Club Homs. 

Falecimentos
Domingos Paulo Sucigan

Aposentado/CPFL
Falecido em 07/10/2019

Clélia Adelaide Penellas Fernandes
Aposentada/Eletropaulo
Falecida em 30/10/2019

Confira as datas de apresentação 
do Coral Avós dos Urbanitários

É sempre um momento de mui-
ta alegria e de diversão acompanhar 
as apresentações do Coral Avós dos 
Urbanitários. As apresentações dos 
integrantes, sob a regência da ma-
estrina Sandra Diogo Moço, sempre 
encantam o público.

Por conta desse projeto desen-
volvido há muitos anos, o grupo 
sempre é chamado para fazer exibi-

ções pelo Brasil afora. No dia 2 de 
dezembro, ele estará participando do 
Encontro de Corais de Piracicaba, no 
interior paulista. 

Neste final de ano, estão progra-
madas ainda duas apresentações em 
Santos: no dia 6 de dezembro, na At-
mas, às 19h, durante a posse da nova 
Diretoria do Sintius, e no dia 17 de de-
zembro, às 18h, no Shopping Praiamar.
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Cetesb

MR Costa

A Diretoria do Sintius participou de reunião com a Cetesb no dia 5 de novembro

Os trabalhadores da Cetesb re-
ceberão o pagamento do Programa 
de Participação de Resultados (PPR) 
referente ao ano de 2018 no dia 8 de 
novembro. 

A Diretoria do Sintius, em con-
junto com outros sindicatos, conse-
guiu sensibilizar a empresa e o Go-
verno do Estado para que o benefício 
fosse pago antes da data-limite previs-
ta em Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), que é dia 31 de dezembro. 

As negociações para a antecipa-
ção do pagamento do PPR ocorreram 
desde de julho e quase todos os meses 
os sindicatos se reuniram com a dire-
ção da empresa para acompanhar a 
tramitação no governo para autorizar 

Empresa pagará o PPR 2018 aos 
trabalhadores no dia 8 deste mês

o pagamento o mais rápido possível. 
A última reunião aconteceu no dia 5 
de novembro, quando a Cetesb anun-
ciou o pagamento.

Na mesma reunião iniciou-se a 
discussão sobre propostas para o pla-
no odontológico dos trabalhadores e 
ficou definido que o primeiro passo 
é apresentar o formato da mudança 
na reunião do Conselho Regional dos 
Funcionários (CRF), que ocorrerá no 
dia 11 de novembro. 

A exposição da proposta será fei-
ta pelo Sintaema. Depois, os sindica-
tos debaterão o tema em suas bases 
para deliberar sobre a inclusão ou não 
do novo modelo no Acordo Coletivo 
de Trabalho 2020.

Finanças
Assembleias de previsão

orçamentária serão no dia 28
A Diretoria do Sintius promoverá 

no dia 28 de novembro, às 18 horas, as 
assembleias referentes à apresentação 
da previsão orçamentária da institui-
ção para o próximo ano.  Elas serão 
realizadas na sede do Sindicato, em 

Santos, e na subsede de Registro.
Na ocasião, o secretário de Fi-

nanças do Sindicato, Evandro Carva-
lho da Silva, fará a apresentação das  
receitas e das despesas da entidade 
para o ano de 2020.

Alaíde das Neves Souza - Pensionista/Sabesp
Clécio Prudêncio Mota - Ativa/Sabesp
Djair Nascimnto Sales - Ativa/CPFL
Elton de Souza Polli - Ativa/CPFL

Everson Aparecido Miguel Ramos - Ativa/CPFL
Fernando Bezerra da Silva - Ativa/Sabesp

Francisco Vieira Ramos - Ativa/CPFL
Luiz Fernando Vieira de Goes - Ativa/CPFL

Ronaldo dos Santos - Ativa/CPFL
Solange Lopes - Pensionista/Sabesp

Thadeu Martini - Aposentado/Sabesp

Novos sindicalizados - Outubro/2019

Cteep
Após constatar falha grave, Sindicato cobra da 

empresa rigor na aplicação de normas de segurança
A Diretoria do Sintius está co-

brando providências da Cteep para 
que cumpra as normas de saúde e se-
gurança do trabalho e suspenda a re-
alização de serviços quando dois tra-
balhadores não estiverem no mesmo 

nível de capacitação para atividades 
específicas que envolvam riscos com 
energia elétrica. 

Em outubro, um ofício com 
essa exigência foi encaminhado à 
empresa após o Sindicato tomar co-

nhecimento que um funcionário des-
conhecia as especificidades das ati-
vidades, o que pode gerar acidentes 
e até mesmo o óbito.

Diante dessa situação, o Sindica-
to entende que é preciso estabelecer 

mecanismos de verificação para che-
car se as normas estão sendo cumpri-
das em todas as localidades, princi-
palmente no que diz respeito às áreas 
de saúde e segurança no trabalho.


