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Urbanitários
se preparam 
para eleger

nova Diretoria

A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários (Sintius) 
vem a público para esclarecer 
as informações equivocadas 
divulgadas em um informativo 
do Sindicato dos Eletricitários 
a respeito da atitude tomada 
pela nossa instituição ao cobrar 
do ex-presidente Marcos 
Sergio Duarte, o Marquito, 
e do ex-diretor Tanivaldo 
Monteiro Dantas a devolução 
de recursos à Colônia de Férias 
Ministro João Cleófas, em 
Caraguatatuba.

Em primeiro lugar, é preciso 
deixar claro que essa ação 
tomada pelo Sintius não foi 
algo “fabricado”, mas fruto de 
um trabalho de pesquisa e de 
análise profunda, devidamente 
corroborada pelos advogados 
do Departamento Jurídico.  

O  S i n t i u s  c o b r a 
judicialmente de ambos a 
devolução das  ret iradas 
i n d e v i d a s  n o  v a l o r  d e 
R $  1 9 1 . 7 8 4 , 9 2  ( v a l ore s 
atualizados) entre janeiro de 
2011 e julho de 2015. 

Na avaliação dos nossos 
advogados, esse pagamento 

destinado ao ex-diretor do Sintius 
é indevido, porque o estatuto da 
colônia permite apenas ajuda 
de custo quando o membro da 
Junta Administrativa não tem 
recebimentos da empresa em que 
trabalha. Quando isso ocorre, o 
Conselho apenas define o valor 
a ser pago.

Esse t ipo de situação 
envolvendo ambos realmente 
somente foi identificado neste 
ano, porque o Sintius assumiu 
em janeiro a Tesouraria da 
Colônia. Ao longo dos últimos 
meses, a Diretoria se deparou 
c om  a l g u m a s  s i tu a ç õ e s 
suspeitas, o que exigiu a 
pesquisa em documentos 
para que fosse tomada uma 
atitude embasada em fatos em 
respeito aos urbanitários e ao 
patrimônio da categoria. 

Os associados que tiverem 
alguma dúvida a respeito das 
atitudes tomadas pela Diretoria 
do Sintius sobre este assunto 
podem consultar pessoalmente, 
e m  no ss a  s e d e ,  to d a  a 
documentação que embasou 
essa cobrança da instituição aos 
ex-diretores.

Atual gestão do Sindicato
sofre ataque por defender
o patrimônio da categoria

A juíza da 5ª Vara do Trabalho 
de Santos, Thaís Tannus de Carva-
lho, marcou para o dia 18 de novem-
bro, às 17h20, o julgamento da ação 
protocolada pela atual Diretoria do 
Sintius cobrando do ex-presidente 
Marcos Sergio Duarte, o Marquito, o 
ressarcimento pela retirada indevida, 
entre janeiro de 2011 e julho de 2015, 
de recursos da Colônia de Férias Mi-
nistro João Cleófas, em Caraguatatu-

Data de julgamento da ação sobre
ressarcimento de recursos à 

Colônia de Férias já está agendado
ba, para beneficiar o ex-diretor Tani-
valdo Monteiro Dantas.

O julgamento do caso poderá ser 
antecipado e as partes serão oportu-
namente intimadas da decisão.

Na tarde do dia 2 de outubro, a 
magistrada realizou uma audiência 
entre o Sindicato e o ex-presidente 
Marquito. As partes deverão apre-
sentar as razões finais à juíza até o dia 
7 deste mês.

Os associados do Sindicato da 
ativa e aposentados estão convoca-
dos a participar das eleições nos dias 
8 e 9 de outubro para definir os no-
vos integrantes da Diretoria Plena e 
do Conselho Fiscal pelos próximos 
quatro anos.

A votação será realizada nesses 
dois dias, das 7h30 às 17h30, sendo 
que duas urnas estarão fixas: uma 
delas estará instalada na sede do Sin-
dicato, em Santos, e a outra ficará na 

subsede de Registro. As demais me-
sas coletoras de votos, como nos anos 
anteriores, serão itinerantes para fa-
cilitar a vida dos trabalhadores. 

Se o quórum mínimo de votan-
tes não for atingindo (metade dos as-
sociados aptos a participar do pleito 
mais um) ou se houver empate entre 
as chapas concorrentes, serão reali-
zadas novas eleições nos dias 22 e 23 
de outubro, conforme definido em 
edital. 
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Sindicalistas devem dar
o exemplo para a categoria
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Idylio Mateus Martins Santos, secretário 
de Formação e Política Sindical

Palavra do presidente Palavra do diretor

David Sergio da Costa,
presidente do Sintius

Hora de escrever um novo
capítulo da história do Sintius

O sindicalismo, segundo defini-
ção do dicionário Michaelis, é o “mo-
vimento que preconiza a organização 
das classes de trabalhadores em sin-
dicatos para estudar e defender seus 
interesses”. No entanto, essa defini-
ção literal muitas vezes é deturpada 
por culpa de exemplos negativos e 
por comentários pejorativos divul-
gados na mídia de uma forma geral. 

Durante a deflagração de uma 
greve ou de um movimento na porta 
de alguma unidade de trabalho para 
exigir alguma reivindicação espe-
cífica da empresa, é comum alguns 
comentaristas criticarem essas mo-
bilizações e, muitas vezes, utilizando 
termos preconceituosos para se refe-

rir aos trabalhadores e suas lideran-
ças. 

Certamente, essas pessoas des-
conhecem ou não fazem questão de 
se inteirar sobre o porquê daquela 
mobilização, rotulando os sindicalis-
tas de “radicais”, “vagabundos” entre 
outros termos. 

Os trabalhadores e seus repre-
sentantes nas entidades conhecem 
o dia a dia das empresas, sabem das 
dificuldades e têm legitimidade para 
reivindicar melhorias para a catego-
ria.  

Para o Sindicato ser respeitado 
pela direção da empresa e pela sua 
base, seus diretores precisam agir 
com coerência e transparência em 
suas atividades, assim como na parte 
de finanças. 

Por conta de alguns “sindicatos 
de gaveta”, que não é o caso do Sin-
tius, e de condutas lamentáveis de 
dirigentes de entidades que usam a 
estrutura para promoção pessoal e 
uso indevido dos recursos dos traba-
lhadores, a imagem do sindicalismo 
acaba arranhada.  

Além de dar o bom exemplo, os 
sindicalistas precisam sempre estar 
antenados sobre os assuntos relacio-
nados à área de atuação das empresas 
de sua base e a fatos que podem afe-
tar diretamente o dia a dia dos tra-
balhadores e seus familiares, como 
mudanças na legislação.

Daqui a alguns dias, os associa-
dos do Sintius terão a responsabi-
lidade de escrever mais um impor-
tante capítulo da rica história do 
Sindicato dos Urbanitários ao esco-
lher uma nova Diretoria Plena e um 
novo Conselho Fiscal para os próxi-
mos quatro anos.

É o momento oportuno para a 
categoria avaliar prós e contras de 
cada uma das chapas, conhecer as 
propostas dos candidatos e definir 
qual é o melhor grupo para repre-
sentar a categoria daqui para a frente.

Aqueles que estão à frente da 
nossa instituição cometem erros e 
acertos. Muitas vezes, são obrigados 
a tomar decisões difíceis e que nem 

sempre agradam a todos. Por ou-
tro lado, os companheiros também 
precisam ficar atentos e não podem 
compactuar quando esses erros são 
cometidos pelos dirigentes para pre-
judicar a própria categoria e para be-
nefício próprio.

Infelizmente, são poucos os tra-
balhadores liberados pelas empresas 
para se dedicar exclusivamente à ati-
vidade sindical e às questões admi-
nistrativas que surgem para a manu-
tenção da nossa entidade. 

Por esse motivo, a participação 
da categoria deve ir além do que 
apenas votar no pleito deste mês. É 
importante que os companheiros 
estejam envolvidos e próximos aos 
diretores para apresentar ideias, dar 
sugestões, tirar dúvidas e até mesmo 
criticar.  Somente com a participação 
de todos é possível avançar e corrigir 
os rumos.

Nos últimos anos, o movimento 
sindical sofreu duros golpes por con-
ta da falta de mobilização da classe 
trabalhadora. A falta dessa pressão 
nos nossos parlamentares provoca-
ram retrocesso. 

Independente de quem vencer 
a disputa, reitero neste espaço a im-
portância da categoria seguir como 
associado do Sintius e participar da 
vida sindical. Nos dias 8 e 9 de ou-
tubro, faça sua parte e compareça às 
urnas. Um bom voto a todos.

Aposentados e pensionistas

MR Costa

Festa dos aniversariantes
de setembro e outubro será
realizada no próximo dia 31

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

Os participantes terão a possibi-
lidade 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 iniciativa é uma grande opor-
tunidade para reunir amigos e ex-co-
legas de trabalho para celebrar mais 

um ano de vida no salão de festas do 
Sindicato dos Urbanitários. 

No mês passado, o evento ga-
nhou um charme especial por conta 
da participação do Coral Avós dos 
Urbanitários, sob a regência da ma-
estrina Sandra Diogo Moço.

As músicas embalaram a festa 
dos aposentados e dos pensionistas, 
que ajudaram a construir a impor-
tante história do Sindicato.

Ao final do evento, houve o sor-
teio de uma bicicleta oferecida pela 
Ciclotec, uma das empresas que pas-
sou a ser conveniada com a nossa 
instituição neste ano.

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: Sindicato solicita ao ministro do TST
agilidade no julgamento da ação sobre cesta básica
O secretário de Assuntos Jurídicos 

do Sindicato dos Urbanitários (Sin-
tius), Mauro Mazzitelli, e o advogado 
Antonio de Arruda Fabiano Netto, do 
escritório Fabiano Advocacia, estive-
ram no dia 24 de setembro, em Brasí-
lia, para participar de uma audiência 
com o ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Ives Gandra da Sil-
va Martins Filho, em Brasília.

A ideia desse encontro foi sensibilizar 
o magistrado para agilizar o julgamento da 
ação judicial sobre o pagamento da cesta 
básica aos aposentados e pensionistas com-
plementados (G-Zero). 

Após esse encontro, a expectativa é de 
que o ministro do TST atenda a solicitação 
apresentada pelo Sindicato para pautar esse 
assunto em breve na corte. Afinal, a cate-
goria aguarda há anos pela decisão final e 

Thabata Guerreiro

espera um desfecho positivo.
Diante de qualquer novidade a 

respeito deste assunto, a Diretoria do 
Sintius divulgará as informações pelos 
meios de comunicação da instituição e 
por meio da comissão dos associados 
que fazem parte dessa ação judicial.

Transparência
Conforme explicado na assembleia 

realizada no dia 28 de junho, na sede do 
Sintius, essa viagem a Brasília não esta-
va incluída no contrato de honorários 
com o escritório Fabiano Advocacia. 

Esse gasto extraordinário precisou 
ser rateado entre os participantes desta 
ação. Aqueles que ainda não acertaram 
os valores para o custeio dessa despesa 
extra devem procurar a Tesouraria do 
Sindicato para efetuar o pagamento. 

Thabata Guerreiro

A celebração de mais um ano de vida dos associados ocorreu em 30 de agosto

Divulgação/TST
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Urbanitários vão às urnas nos dias 8 e 9 
deste mês para definir nova Diretoria Plena

Eleições sindicais

O Sindicato dos Urbanitários 
(Sintius) promoverá nos dias 8 e 9 de 
outubro, das 7h30 às 17h30, as elei-
ções para definir os integrantes da 
nova Diretoria Plena e do Conselho 
Fiscal para o próximo quadriênio.

Duas chapas concorrem ao co-
mando do Sindicato: a Resistência e 
União Urbanitária e a Luta Urbani-

tária. Confira abaixo os integrantes 
de cada um dos grupos. 

No total, serão 17 mesas recep-
toras de votos durante os dois dias de 
eleições, sendo duas delas fixas (sede 
do Sindicato, em Santos, e na subse-
de de Registro) e 15 itinerantes.

Os aposentados, por exemplo, 
não precisam necessariamente votar 

na sede ou na subsede de Registro e 
poderão votar em uma das urnas iti-
nerantes. O mesmo poderá ser feito 
pelos trabalhadores que estiverem 
de folga ou férias. 

Se o quórum mínimo de votan-
tes não for atingindo (metade dos as-
sociados aptos a participar do pleito 
mais um) ou se houver empate entre 

as chapas concorrentes, serão reali-
zadas novas eleições nos dias 22 e 23 
de outubro, conforme definido em 
edital.

Compareça, faça a sua parte e 
exerça sua cidadania ao participar da 
eleição, que é mais um rico capítulo 
dos 77 anos de história do Sindicato 
dos Urbanitários!

Adriana Costa Rodrigues
Adriano Alberto

Ailson Pedro de Melo
Aldo Rodrigues Saraiva
Antonio Neto Mendes
Carlos Gomes Pinto

Claudio Tapajós
Diogo Rossignatti

Enesio Felix Santos
Gilson Moreira da Silva
Gustavo Silva Viveiros

Hilberto de Lima Castro
Ivair Ramos

Jair Álvaro da Silva
Mauro de Freitas Mazzitelli

Reginaldo André Bozoni
Roberto Augusto de Jesus Souza

Waldinei Vinagre
Andrea Pereira Mesquita

Artur Ricardo Santana da Silva
Douglas Santos Oliveira
Edison Fernandes Freitas

Fabio Luiz da Silva
Gilson Menezes de Santana
Heleno José da Silva Filho

Idylio Matheus Martins Santos
João Carlos Santos Pinto
Marcos Luiz dos Santos
Otoniel Lima Carauba

Reinaldo Dias Peres Júnior
Roberto Carlos Vasques

Ronaldo Rosa de Siqueira
Ubirajui José Pereira

Marcio Roberto da Costa
Jefferson Baver Bezerra
David Sergio da Costa
José Carlos dos Santos

Mauro Luiz da Silva

Adriano Ricardo Rodrigues de Freitas
Alexandre Radovan Machado

Alexandre Dias da Silva
Claudio Martins de Amorim

Emerson Sampaio Pereira
Fábio do Carmo Santos
Fábio Prudêncio Mota

Ivair Marcelo Vasconcelos Dias
Jorge Antônio Telles Aguiar

José Aurélio Pinho Filgueira Melo
José Carlos dos Santos

José Luiz Pereira Ferreiro
Josmar de Oliveira

Júlio das Neves Gonçalves
Laudemir Coelho da Silva

Luiz Militão Costa
Marcio Ricardo Salomão

Ortilio de Paula Souza
Reinaldo Monteiro

Renato Santos Albuquerque

Ricardo Sales
Rogério Nicolosi

Rosana dos Santos Ferreira
Tanivaldo Monteiro Dantas

Valter Gonçalves
Wagner Monteiro Campos

Wellington de Oliveira Braga
Marcos Sergio Duarte

Alessandra Ramos Aguiar
Maria Teresa Righini

Jorge Alberto Arrivabene
Felipe Domingues de Almeida

José Fernando Duarte
André Luiz Bouças

Carlos César da Silva
Clayton Luiz Carvalho

Deni Dias da Silva
Domingos Paulo Sucigan

Nivaldo Calil
Sergio Peres Alvares Neto

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
PARA A DIRETORIA PLENA
CHAPA 1

Resistência e União Urbanitária
CHAPA 4

Luta Urbanitária

Integrantes do Conselho Fiscal também 
serão escolhidos pelos sindicalizados

CHAPA 1
Givaldo José da SIlva

Luciano Teixeira da Costa
Wellington Deivid do Nascimento

Maria Aparecida da Silva Kiste
Belilia Rosa de Sousa

Haroldo de Carvalho Vasco

CHAPA 2
Evandro da Silva Carvalho
Arlindo Joaquim da Silva
Braz Domingos da Silva

Paulo Sergio Lago de Araújo
Wladimir Josias Gomes

CHAPA 3
Francisco Leão de Oliveira

Pedro Francisco Papa
Marcos Aurélio Nunes

Lorival Rodrigues Pinto
Valter Chaves

CHAPA 4
Antonio Marcos da Rocha

Carlos Alberto Hanczranyk
Jandson Manoel Silva

José Augusto Batista Filho
Manuel Antonio Leite Dias

Walter de Abreu Peres

CHAPA 5
Paula Pinheiro

Nubia Leandra dos Santos
Sônia Maria Gomes Damasceno

Mariluci Adei Hernandez
Maria Elizabete Almeida de Freias

CHAPA 6
Ivan de França Teodolino

Cristovão de Souza
Antonio dos Santos

Manoel Mariano do Nascimento
Rubens José dos Santos

CHAPA 7
José Margues Gomes da Silva
Claudiston Plínio dos Santos

Osmar Pereira dos Santos
Leandro Guimarães Caetano

Rogério da Silva Cabral

CHAPA 8
Hamilton Darci Correia

Eliseu de Oliveira Cordeiro
José Carlos Ribeiro

Luis Antonio Barbosa Gomes
Robson José Gonçalves Durães de Souza

CHAPA 9
Francisco dos Santos de Jesus

Marcelo da Silva Santos
Edilson Francisco da Silva
Valdinei Oliveira Santos

Leandro de Oliveira Filho
Antônio Francisco Pereira

Além de escolher a nova Direto-
ria Plena, os associados do Sintius têm 
a responsabilidade de votar para o 
Conselho Fiscal. No total, nove chapas 
disputam a preferência dos trabalha-
dores. O mandato é de quatro anos. 

Os companheiros escolhidos para 
compor o Conselho Fiscal  (sendo três 
titulares) terão algumas obrigações, 
como, por exemplo, darem o parecer 
sobre o orçamento do Sindicato para 
o exercício financeiro e opinarem 

sobre as despesas extraordinárias da 
instituição, bem como a respeito dos 
balancentes mensais e balanço anual.

Lembrete importante
Para votar nas eleições do Sindi-

cato nos dias 8 e 9 de outubro, o as-
sociado precisará estar munido com 
algum desses documentos: carteira 
social do Sindicato, carteira de tra-
balho, carteira de identidade ou cra-
chá da emrpesa em que trabalha.

VEJA A COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS
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Sabesp

Departamento Jurídico atua 
para exigir da Sabesp o 

preenchimento correto do PPP
Um dos grandes adversários que 

o trabalhador sabespiano enfrenta na 
hora de pedir a contagem de tempo 
especial, além do próprio Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), é 
contar com as informações adequa-
das no seu Perfil Profissiográfico Pre-
videnciário (PPP).

O documento é essencial ao re-
conhecimento da atividade com ex-
posição a agentes nocivos e requer, do 
emitente, ou seja, da empresa, a cor-
reta identificação de todos os agentes 

nocivos, mensuração (quando aplicá-
vel), informação sobre a utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e seus respectivos Certificados 
de Aprovação.

Há algum tempo, os trabalhado-
res enfrentam dificuldades no reco-
nhecimento do tempo especial peran-
te o INSS, o que leva ao crescimento 
de demandas judiciais para que seja 
comprovada a exposição do traba-
lhador aos agentes nocivos físicos, 
químicos e biológicos no ambiente de 

Thabata Guerreiro

A Diretoria explicou as ações tomadas para dialogar com a Sabesp sobre o PCS

Previdência

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários (Sintius) realizou, no dia 
19 de setembro, assembleia para in-
formar os trabalhadores da Sabesp a 
respeito da discussão sobre eventuais 
melhorias no Plano de Cargos e Sa-
lários (PCS). As reuniões ocorreram 
na sede do Sindicato, em Santos, e na 
subsede de Registro.

A utilização de critérios subjeti-
vos e nada transparentes na destina-
ção dos valores reservados pela com-
panhia para essas promoções é alvo de 
muitos questionamentos da categoria. 

Afinal, há trabalhadores que são 
agraciados anualmente, enquanto 
outros – que inclusive possuem uma 
melhor avaliação do que os contem-
plados – não são beneficiados pelo 
PCS há mais de 10, 15 e até 20 anos.

Apesar de a companhia ter se 
comprometido no ano passado, du-

Empresa se compromete em ACT, 
mas despreza discussão sobre PCS

trabalho.
O Departamento Jurídico do Sin-

tius vem atuando de forma incansável 
no reconhecimento de direitos dos 
trabalhadores e, sempre que necessá-
rio, solicita nas ações judiciais a reali-
zação de perícias no local de trabalho 
que revelam, em 100% dos casos, si-
tuação infinitamente mais nociva ao 
trabalhador do que aquela apontada 
pelo singelo PPP elaborado, apresen-
tando em sua maioria, situação de in-
salubridade em grau máximo.

A frustração da delonga judicial é 
mitigada por sentenças procedentes e 
laudos periciais que refletem a reali-
dade vivenciada pelo sabespiano. 

O trabalhador não pode, de ma-
neira alguma, admitir receber bene-
fício previdenciário inferior ao que 
efetivamente tem direito. 

Tal atitude não condiz com o his-
tórico da atividade laboral destes ci-
dadãos. Qualquer dúvida o Departa-
mento Jurídico está à disposição dos 
seus associados.

rante as negociações do Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT), de fazer 
essa discussão com o Sindicato, nada 
avançou até então.

Em fevereiro deste ano, os com-
panheiros da unidade do Saboó exi-
giram a presença do superintendente 
da Sabesp na Baixada Santista, Sérgio 

Bekerman, para dar explicações sobre 
os critérios usados para a distribuição 
das verbas do PCS. Como retaliação, a 
empresa demitiu, em abril, dois traba-
lhadores e transferiu outros dois para 
outras unidades.

A companhia chegou a cortar o 
ponto dos trabalhadores, mas isso foi 
cancelado após atuação do Sintius e 
aplicou advertência a vários compa-
nheiros. Para reverter a situação, o Sin-
tius protocolou mesa-redonda na Ge-
rência Regional do Trabalho e Emprego 
de Santos, em março, e o encontro entre 
as partes apenas ocorreu em junho.

A mesa-redonda ficou em aber-
to. O mediador sugeriu que as partes 
discutissem a reformulação do PCS. 
O Sindicato encaminhou um ofício à 
empresa com todos os questionamen-
tos relacionados ao tema, mas não ob-
teve retorno até o momento. 

Ação do turno: perito judicial
pede para o RH da Sabesp a 

documentação de 156 trabalhadores
Marcelo Francisco Nogueira, o 

perito judicial designado para fazer o 
cálculo dos trabalhadores da Sabesp 
contemplados na ação do turno, que 
trata do pagamento de horas extras, 
solicitou à empresa os dados de 156 
companheiros.

Ele comunicou à companhia que 
efetuará a retirada das cópias da do-
cumentação solicitada na manhã do 
dia 26 de setembro. 

A Sabesp terá de apresentar os 
recibos de pagamento de salários, fé-
rias, 13º salários e fichas financeiras 
de julho de 2001 até a presente data, 

bem como os cartões de ponto dos 
funcionários.

Vale lembrar que, devido ao pe-
dido apresentado pelo Departamento 
Jurídico do Sintius, o magistrado da 
4ª Vara do Trabalho de Santos, Pérsio 
Luís Teixeira de Carvalho, havia de-
terminado que fosse revisto o número 
total de trabalhadores da Sabesp que 
seria contemplado nesta ação judicial. 

Em abril de 2017, o Sindicato 
contestou a informação que apenas 
sete companheiros teriam o direito 
a receber os valores previsto na sen-
tença judicial.

A reunião da Comissão de Estudos sobre 
Jornada de Trabalho da Sabesp marcada 
para o dia 25 de setembro foi cancelada. 

Ainda não há uma nova data para a reunião

A Diretoria do Sindicato dos 
Urbanitários acompanhada do re-
presentante sindical, Alexandre de 
Oliveira, reuniu-se com a direção da 
Cetesb juntamente com representan-
tes de outros sindicatos, no dia 2 de 
outubro, quando foi exigido o com-
promisso de pagamento do Progra-
ma de Participação nos Resultados 
(PPR) 2018 o mais breve possível.

Entretanto, a empresa assegu-
rou, durante esse diálogo, que vai 
efetuar o pagamento aos trabalha-
dores dentro do prazo, que é 31 de 
dezembro deste ano, porém, no iní-
cio de novembro, apresentará a data 
em reunião com os sindicatos.

Na mesma oportunidade, ou-
tros assuntos foram debatidos e 

Empresa assegura pagamento do 
PPR 2018 e dá sinal verde para
discutir meia hora de almoço

apresentadas sugestões, porém nada 
definido.

Esses diálogos entre as partes 
serão mantidos e seguirão com apre-
sentações de propostas para a busca 
de soluções para outras demandas 
da categoria, como aquelas relacio-
nadas ao plano de saúde, assistência 
odontológica e implantação da meia 
hora de almoço, quando esta opção 
for conveniente para o trabalhador, 
desde que atenda às necessidades de 
atendimento e expediente da em-
presa.

Sobre a meia hora de almoço, os 
sindicatos assumiram o compromis-
so de elaborar uma proposta conjun-
ta para apresentar na próxima reu-
nião com a empresa, em novembro.

Cetesb

A Fundação Cesp identificou que 
algumas carteirinhas dos planos Dig-
na Sabesp 2 e 3 e trazem uma falha 
de impressão no campo "categoria  
de acomodação. Ao invés de constar 
apenas "apartamento", houve a in-
serção incorreta dos dizeres "Aparta-
mento/Enfermaria", gerando dúvidas.

A instituição esclarece que os be-
neficiários de tais planos têm previsto 
em regulamento a acomodação em 

apartamento. Tal indicação será reco-
nhecida normalmente pela credencia-
da, durante o ato de atendimento.

Em caso de dúvidas, o benefici-
ário do plano de saúde deve procurar 
o atendimento da Fundação Cesp pe-
los telefones 0800-012-7173 ou (11) 
3065-3000. As ligações devem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, das 8 
às 18h. Outra opção de contato é pelo 
e-mail atendimento@funcesp.com.br.

Esclarecimento da Fundação Cesp 
sobre planos Digna Sabesp 2 e 3
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Apesar dos protestos do povo, 
Senado aprova, em primeiro turno, 
o texto da Reforma da Previdência

Derrota para os trabalhadores

Ailton Carneiro da Silva - Aposentado/Sabesp
Jeferson Rodrigo dos Santos - Ativa/Cembra

Valéria Cristina da Costa - Ativa/CPFL

Novos sindicalizados - Setembro/2019

Os trabalhadores e as famílias brasi-
leiras sofreram um duro golpe na noite do 
dia 1º de outubro, quando o Senado apro-
vou, em primeiro turno, por 56 votos a 19, 
a Proposta de Emenda à Constituição da 
Reforma da Previdência (PEC 6/2019). 

Os apelos dos sindicatos, especialis-
tas e de vários setores da população fo-
ram ignorados pelos parlamentares. As 
novas medidas comprometerão o siste-
ma de seguridade social do País e impe-
dirão muitos trabalhadores de consegui-
rem se aposentar. O mais irônico é que a 
proposta foi aprovada justamente no Dia 
Internacional do Idoso.

Entre outros pontos, o texto au-
menta o tempo para se aposentar, eleva 
as alíquotas de contribuição para quem 
ganha acima do teto do INSS (hoje em 
R$ 5.839) e estabelece regras de transição 
para os atuais assalariados. 

Para evitar uma nova análise da 
Câmara dos Deputados, que atrasaria 
a promulgação, foram feitas apenas su-
pressões e emendas de redação. Os pon-
tos sobre os quais não havia consenso 
foram desmembrados durante a análise 
da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) e passaram a tramitar como PEC 
paralela (PEC 133/2019), que também 
está sendo analisada pelo Senado.

A principal mudança prevista na 
PEC 6/2019 é a fixação de uma idade 
mínima (65 anos para homens e 62 anos 
para mulheres) para servidores e traba-
lhadores da iniciativa privada se torna-
rem segurados após a promulgação das 
mudanças.  Além disso, o texto estabe-
lece o valor da aposentadoria a partir da 
média de todos os salários, em vez de 
permitir a exclusão das 20% menores 
contribuições.

Falecimentos
Thereza Perez Dantas - Pensionista/Eletropaulo

Falecida em 27/06/2019

João Batista Pereira da Costa - Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 12/08/2019

Um dos maiores críticos da reforma 
durante todo o tempo de discussão no Se-
nado, Paulo Paim (PT-RS) afirmou que o 
deficit alegado pelo governo não é real e 
citou estudo divulgado por pesquisadores 

da Unicamp que aponta manipulação nos 
números divulgados pelo governo. Para 
ele, há outros caminhos para arrecadar, 
como mecanismos para inibir a sonega-
ção e cobrança de grandes devedores.

A aprovação do texto ocorreu no final da noite do dia 1º de outubro

Roque de Sá/Agência Senado


