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Direito de resposta a Marcos
Sérgio Duarte e a 

Tanivaldo Monteiro Dantas
Na edição de agosto do Jornal 

Urbanitário, foi publicada uma 
matéria com o seguinte título: “Sintius 
cobra de ex-diretores da entidade a 
devolução de recursos à Colônia de 
Férias”. Diante disso, o ex-presidente 
do Sintius Marcos Sergio Duarte e o 
ex-diretor Tanivaldo Monteiro Dantas 
protocolaram, no mês passado, o 
pedido para a divulgação de uma nota 
de desagravo. Segue abaixo o texto do 
direito de resposta apresentado por 
ambos:

“Desde sempre,  colocamo-
nos ao inteiro dispor do Conselho 

Deliberativo da Colônia de Férias para 
quaisquer esclarecimentos sobre a 
referida denúncia. Esclarecemos que o 
Sintius é parte ilegítima para solicitar/
cobrar isoladamente qualquer 
prestação de contas da Colônia, visto 
tratar-se de uma associação autônoma 
com CNPJ próprio composto por 
quatro sindicatos.

Esclarecemos ainda que o estatuto 
da Colônia de Férias, vigente à época, 
ao qual o Sintius se refere, diz em seu 
parágrafo ÚNICO que: “Os membros 
componentes da Junta Administrativa 
terão direito a ajuda de custo arbitrada 

pelo Conselho Deliberativo”. Ou seja, 
ao omitir essa informação, a diretoria 
do Sintius deturpa a interpretação do 
referido documento, que na verdade 
estipula um valor mínimo para 
salvaguardar financeiramente um 
evental afastamento de qualquer um 
dos membros da Junta Administrativa, 
para garantir a seguir, em seu 
parágrafo único, o direito à ajuda de 
custo deliberada pelo órgão máximo 
da Colônia, o Conselho Deliberativo.

Esclarecemos que o documento 
vigente à época foi produzido em 1961 
e que sempre conduziu o referido 

pagamento a todos os membros 
da Junta Administrativa que por lá 
passaram. Esclarecemos ainda que 
foi na nossa gestão, no ano de 2015, 
que encaminhamos a extinção do 
pagamento de verba de representação.

Por último, recebemos com 
estranheza a referida cobrança, exposta 
publicamente não só pelos motivos 
acima, mas principalmente por não 
terem comunicado oficialmente o 
Conselho Deliberativo da Colônia e 
casuisticamente publicizar o fato às 
vésperas das eleições para renovação 
do mandato da diretoria no sindicato”.

Diante da resposta inconsistente e 
de não terem manifestado vontade de 
ressarcir os cofres da Colônia de Férias, o 
Sindicato formalizou ação judicial contra 
o ex-presidente Marquito, e o ex-diretor 
Tanivaldo Monteiro Dantas, sendo que 
a primeira audiência de conciliação está 
marcada para o dia 1/10. O Sintius cobra 
deles a devolução das retiradas indevidas 
no valor de R$ 191.784,92 (valores atua-
lizados) no período compreendido entre 
janeiro de 2011 e julho de 2015. 

O objetivo da ação é defender o 

Sintius formaliza ação na Justiça
contra Marquito e Tanivaldo 

para cobrar reembolso à Colônia
patrimônio dos trabalhadores, porque 
além de proteger a colônia, é necessário 
preservar o Sindicato. As entidades co-
proprietárias do local poderão nos co-
brar já que os envolvidos nas retiradas 
são ex-diretores do Sintius.

Juridicamente, a retirada é indevi-
da, porque o estatuto da colônia permite 
apenas ajuda de custo quando o membro 
da Junta Administrativa não tem recebi-
mentos da empresa em que trabalha. 
Quando isso ocorre, o Conselho apenas 
define o valor a ser pago.

A transferência do controle da caixa 
de e-mails da presidência para o atual pre-
sidente revelou que o ex-presidente Car-
los Alberto de Oliveira Cardoso, o Platini, 
concedeu estadia em cortesia para um 
casal com o objetivo de “verificar as es-
truturas para trazer possíveis convênios”, 
segundo consta em ofício endereçado à 
colônia com data de 27/11/18.

A justificativa causou estranha-
mento na Diretoria atual por desco-
nhecer a autorização e não ter recebido 
nenhum relato sobre a avaliação, que 

ocorreu nos dias 19, 20, 21 e 22/12/2018. 
Por outro lado, a beneficiada declarou 
em rede social: “Louvo a Deus por dias 
preparados para descansar um pouco... 
Deus abençoe nossos amigos que nos 
presenteou. Só Deus para recompensá-
-los”, mostrando imagem de outras três 
pessoas, além do casal.

Diante disso, entendeu-se que hou-
ve uso indevido da colônia e agora a 
Diretoria investiga os últimos anos para 
saber se há mais irregularidades e co-
brar o reembolso dos responsáveis. 

Troca de presidentes revela
o uso indevido da Colônia de

Férias por ex-presidente Platini
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Agir com responsabilidade é 
uma obrigação de todos nós

Evandro da Silva Carvalho,
secretário de Finanças

Palavra do presidente Palavra do diretor

David Sergio da Costa,
presidente do Sintius

Eleição definirá novos
rumos para o Sindicato

Depois de atuar como diretor 
do Sintius desde 2004, inicialmente, 
na Secretaria de Administração, e, a 
partir de 2008, na área de Finanças, 
deixarei de ser dirigente dessa im-
portante instituição por opção, após 
me dedicar diariamente à entidade e 
na defesa dos trabalhadores.

Termino essa jornada com a 
sensação do dever cumprido. Foram 
inúmeros desafios e obstáculos que 
surgiram ao longo desse caminho, 
mas conseguimos superá-los.

Também fico muito satisfeito 
pelo fato de quase todos os compro-
missos assumidos na nossa área por 
essa Diretoria, durante a campanha 
eleitoral de 2015, foram cumpridos.  

Infelizmente, um dos nossos ob-
jetivos não acabou sendo atingido: a 
extinção da contribuição assistencial. 
A continuidade dessa cobrança pre-
cisa ser mantida, devido ao duro gol-
pe sofrido pelos trabalhadores e pelo 
movimento sindical com a Reforma 
Trabalhista aprovada pelo Congresso 
Nacional, em 2017.

Uma das principais mudanças 
feitas foi a extinção do Imposto Sin-
dical, que afetou consideravelmente 
as receitas das instituições em defesa 
dos trabalhadores.

A situação só não foi pior para a 
nossa entidade, porque o Sintius, ao 
contrário de outros sindicatos, pos-
sui um grande percentual de associa-
dos em relação ao número total de 
trabalhadores da ativa e aposentados.

Para se adequar a essa nova reali-
dade, a nossa Diretoria precisou agir 
para cortar despesas, enxugar a folha 
de pagamento, renegociar contratos 
com fornecedores, bem como bus-
car novas fontes de recursos a fim de 
buscarmos esse equilíbrio financeiro.

Recentemente, trocamos um 
dos nossos quatro veículos. Ao final 
dessa gestão, a próxima Diretoria já 
terá assegurado recursos para fazer 
a renovação do restante da frota e 
herdará dinheiro em caixa. Fizemos 
a nossa lição de casa com muita res-
ponsabilidade, sempre zelando pelos 
interesses da categoria. 

Neste primeiro mês de trabalho 
como presidente do Sintius, tive a 
responsabilidade de dar sequência a 
iniciativas que estavam em andamen-
to, bem como executar algumas ações 
para destravar a pauta da instituição, 
como a realização de uma assembleia 
para ações sobre o Plano de Cargos e 
Salários (PCS) da Sabesp, no próximo 
dia 19, e a cobrança feita a ex-direto-
res da nossa instituição para a devo-
lução de recursos à Colônia de Férias.

Sobre este último assunto citado, 
quero ressaltar que todos os docu-
mentos relacionados à essa situação 
publicada na última edição do Jornal 
Urbanitário estão de posse da Dire-
toria e podem ser consultados por 

qualquer associado para sanar qual-
quer dúvida sobre esse processo.

Eu me sinto muito honrado por 
ter assumido o compromisso de pre-
sidir o Sintius, uma instituição que 
tanto estimo e onde estou filiado há 
mais de 40 anos, desde o início da 
minha vida laboral. Sem dúvidas, 
estamos diante de um momento im-
portante para a categoria. As eleições 
para definir os rumos do Sindicato 
serão realizadas no próximo mês.

Organizamos o pleito para que  
ocorra na mais perfeita ordem e es-
peramos que seja respeitada a vonta-
de da maioria dos trabalhadores. Por 
esse motivo, tenho que aproveitar 
essa oportunidade para falar da inte-
gridade das pessoas. 

Tudo o que é divulgado pela nos-
sa Secretaria de Comunicação é ver-
dadeiro. As informações levantadas 
são produtos de muito trabalho e de 
pesquisas baseadas em documentos. 
Nesses meus 43 anos de vida laboral, 
jamais, em momento algum, admiti a 
concessão de vantagens baseado em 
mentiras, em “fake news”. 

Nossa  entidade não deve e não 
pode servir de base partidária ou de 
trampolim político para dirigentes, 
pois trata-se de um patrimônio priva-
do constituído pelo trabalhador urba-
nitário por meio de sua contribuição 
mensal e que tem por objetivo defen-
der os interesses dos urbanitários.

MR Costa Thabata Guerreiro
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Aposentados e pensionistas

Festa dos aniversariantes de
julho e agosto agitam o Sintius

Thabata GuerreiroA Secretaria de Assuntos para 
Aposentados e Pensionistas (SAAP) 
realizou na manhã do dia 30 do mês 
passado a festa dos aposentados e 
pensionistas que completaram mais 
um ano de vida nos meses de julho 
e agosto. 

O evento contou com a partici-
pação do Coral Avós dos Urbanitá-
rios e os participantes desfrutaram 
de um excelente café da manhã pre-
parado com muito carinho para re-
ceber aqueles que ajudaram a cons-
truir a história do Sindicato. 

O coral, que ensaia todas as terças-feiras no Sintius, é regido por Sandra Moço

Comissão de Direitos Humanos do Senado aprova
direito de desembarque fora das paradas de ônibus
A Comissão de Direitos Humanos 

(CDH) aprovou o Projeto de Lei (PL 
3.258/2019), da senadora Daniella 
Ribeiro (PP-PB), que dispõe sobre o 
direito de desembarque de passagei-

O companheiro Francisco Pereira (à 
esquerda) foi o vencedor do sorteio de uma 

bicicleta, realizado durante a festa dos 
aniversariantes de julho e agosto. A realização 

dessa promoção é fruto de uma parceria 
firmada este ano entre o Sintius e a Ciclotec

David Costa

ros fora das paradas de ônibus. 
Pela proposta, o benefício só va-

lerá no período noturno para mulhe-
res, idosos e pessoas com deficiência, 
desde que seja possível fazer a parada 

no local. Algumas cidades, como São 
Paulo, João Pessoa e o Distrito Fede-
ral, já adotaram medidas semelhantes. 
O relator, senador Flávio Arns (Rede-
-PR), destacou a importância da pro-

posta para aumentar a segurança do 
usuário do transporte público. 

O projeto vai agora ser analisado 
pela Comissão de Infraestrutura (CI), 
que terá a decisão final. 

Coral Avós dos Urbanitários se 
apresenta em Poços de Caldas

Thabata Guerreiro

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

O Coral Avós dos Urbanitários 
foi um dos destaques na 13ª edição 
do Encontro de Corais da Terceira 

Idade, realizado no mês passado, no 
Espaço Cultural da Urca, em Poços 
de Caldas (MG). 

Divulgação
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Assembleia aprova os termos do 
novo Acordo Coletivo e da PLR 2019

CPFL Piratininga

No dia 10 de setembro, foi reali-
zada a assembleia no Sindicato para o 
conhecimento e deliberação dos traba-
lhadores da CPFL Piratininga em re-
lação ao Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2019/2021 e da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) refe-
rente ao ano de 2019.

Nos últimos anos, a Diretoria do 
Sintius vem com a proposta de nego-
ciação com a empresa demonstrando 
que a categoria precisa e necessita do 
reconhecimento e da recompensa por 
meio do ACT.

A formulação atual do ACT e da 
PLR vem garantindo significativos 
avanços aos companheiros, haja visto 
que hoje o ACT tem sua vigência por 
dois anos e através dessa nova tratativa 
de negociação os trabalhadores manti-
veram essa cláusula, apesar da Refor-
ma Trabalhista que hoje assola várias 
categorias no País. 

Em relação à PLR, a fórmula se 
estende pelo segundo ano consecutivo 
no qual o ganho do trabalhador no re-
cebimento final chega em torno de 1.6 
a 1.8 do salário bruto mensal.

Em anos anteriores a essa nova fór-
mula, a categoria teve o dissabor de ficar 

em alguns momentos negativos em re-
lação à participação nos lucros. Isso de-
monstra que, durante muitos anos, não se 
atentaram para entenderem de que forma 
se negocia e se conquista uma PLR de um 
grupo com destaque nacional.

Hoje, se o funcionário for prejudi-
cado em sua PLR, o seu gerente ime-
diato também responde pelo prejuízo, 
pois os contratos de metas das áreas 
estão atrelados às gerências imediatas e, 
com isso, todos os recursos têm que ser 
alocados aos trabalhadores para que os 
mesmos possam desenvolver suas ativi-
dades e atingirem suas metas. 

Conquistas
Nesse novo ACT, importantes 

conquistas foram alcançadas durante 
as negociações, como o custeio pela 
empresa da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e dos exames toxico-
lógico e psicotécnico, uma pendência 
que estava incomodando os trabalha-
dores na base. 

Houve ainda a prorrogação da 
cláusula da aposentadoria para 31 de 
maio de 2020, dando condição para o 
companheiro aposentar-se e ter todos 
os seus direitos garantidos, mesmo se 

Cteep

Empresa suspende desconto arbitrário em
folha de pagamento, após pressão do Sindicato

solicitar o desligamento da empresa. 
Conseguimos também a comple-

mentação do salário de quem está apo-
sentado, caso o mesmo venha a se afas-
tar por auxílio-doença. Esse benefício 
não contemplava esses trabalhadores.
Ficou definida a prorrogação do ACT 
até 31 de maio de 2021, garantindo 
todas as cláusulas anteriores para dar 
maior segurança aos trabalhadores.

Também foi informado aos traba-
lhadores que o Sintius estará rediscu-
tindo com a empresa a escala 6x3, pois 

chegou ao nosso conhecimento que 
alguns trabalhadores estão na escala, 
mas sem o recebimento do adicional.

Durante a assembleia, foi infor-
mado também que a carreira dos au-
xiliares de recuperação de energia está 
sendo desenvolvida. O Sindicato estará 
cobrando da empresa a resolução des-
se problema.

A Diretoria do Sintius está atenta 
a todo o momento às reivindicações e 
para defender os interesses dos traba-
lhadores da CPFL Piratininga. 

Às vésperas do pagamento dos 
salários no mês de agosto, os tra-
balhadores da Cteep descobriram 
que seriam descontados, sem aviso 
prévio da empresa, das horas extras 
pagas em excesso aos trabalhadores 
em meses anteriores. Porém, decidiu 

fazer isso, sem avaliar que havia a 
necessidade de comunicar os traba-
lhadores para que se prevenissem 
diante dos descontos para evitar pre-
juízos financeiros.

Dessa forma, a Diretoria do 
Sintius exigiu a suspensão dos des-

contos por se tratar de uma ação ar-
bitrária, sugerindo negociar a forma 
de desconto dos trabalhadores e com 
intermediação do Sindicato. 

A empresa atendeu de forma 
imediata a solicitação apresentada 
pelo Sintius, que também apontou 

as justificativas por ofício, além de 
requerer que a empresa faça uma 
apuração detalhada e apresente um 
histórico anual integral para promo-
ver de forma transparente os possí-
veis acertos financeiros em folha de 
pagamento.

Thabata Guerreiro

Os trabalhadores estiveram reunidos discutindo os temas no dia 10 de setembro



Página 5Jornal Urbanitário Setembro de 2019

Cetesb

Os trabalhadores da Cetesb estive-
ram reunidos em assembleias que acon-
teceram no dia 27 de agosto nas agên-
cias ambientais de Cubatão e Santos  
com a participação especial do advoga-
do do Sintius, Luiz Sergio Trindade. 

O objetivo dessas reuniões foi ava-
liar e ter um parecer técnico do anda-
mento do Dissídio Coletivo da categoria 
que tramita na Justiça. Na oportuni-
dade, Luiz Sergio disse que, até aquela 
data, estava mantida a determinação 
de a Cetesb aplicar a correção sobre os 
salários de 4,99% extensivos aos bene-
fícios econômicos e retroativos a 1º de 
maio, que é a data-base da categoria. 

Além disso, o advogado do Sintius 

Trabalhadores
avaliam andamento
do Dissídio Coletivo

com o Jurídico
afirmou não acreditar que a Justiça se 
posicione favorável ao recurso da em-
presa que pretende suspender a decisão.

De qualquer forma, os trabalhado-
res deverão aguardar até o dia 16 de se-
tembro, que é a data limite para a Cetesb 
cumprir a decisão da Justiça favorável à 
categoria, obtida pelo Sindicato.

Próxima assembleia
Os trabalhadores estarão juntos no-

vamente em assembleia convocada pelo 
Sintius para 18 de setembro, às 10h, em 
Cubatão, e às 14h, em Santos, com o ob-
jetivo de avaliar as condições do dissídio 
coletivo e definir a estratégia em defesa 
da manutenção de seus direitos.

A Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados que analisa o Projeto 
de Lei 3.261/2019, que estabelece no-
vas regras para o setor no Brasil, está 
promovendo audiências públicas 
para ouvir os especialistas a respeito 
das mudanças sugeridas. 

No último dia 5, várias entidades 
participaram de uma reunião com os 
parlamentares e criticaram a propos-
ta, que abre caminho para a explo-
ração desses serviços pela iniciativa 
privada.

Em defesa do setor público, o se-
cretário de Saneamento da Federação 
Nacional dos Urbanitários (FNU), 
Fabio Giori, disse ser possível fazer a 
universalização do serviço com em-
presa pública desde que ela seja bem 
gerida. Ele reclamou, por outro lado, 
da dificuldade do setor público em 
acessar recursos públicos.

Segundo dados da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Abes), 85 municípios 
brasileiros estão próximos da uni-
versalização do saneamento. Desse 
total, 70% deles são operados por 
empresas estaduais, 20% por empre-

sas municipais e 10% por empresas 
privadas. A maioria está em São Pau-
lo e no Paraná.

O diretor presidente da Associa-
ção Brasileira das Empresas Estadu-
ais de Saneamento (Aesbe), Marcus 
Vinícius Neves, também defendeu 
que as experiências das empresas 
estaduais de saneamento sejam leva-
das em conta no processo. “A lei não 
pode engessar”, destacou.

Para os legisladores, apesar das 
conquistas sociais que o Brasil expe-
rimentou na última década, os desa-
fios para a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento ainda 
são grandes e urgentes.

“Fortalecer o papel do Estado 
no provimento desses serviços é es-
tratégico para garantir ampliação do 
acesso a toda população brasileira. 
Colocar os órgãos públicos em nível 
federal, estadual e municipal a ser-
viço de uma reforma sanitária justa 
e democrática é fundamental para o 
futuro das cidades e garantia de me-
lhor qualidade de vida para as pes-
soas”, ressaltou o deputado federal 
Joseildo Ramos (PT-BA).

Comissão Especial da Câmara 
inicia debates sobre mudanças 
no marco legal do saneamento

Divulgação/Will Shutter/Câmara dos Deputados

A última reunião desse grupo de parlamentares ocorreu no dia 5 de setembro

Cembra/Gerconsult
Categoria aprova PPR 2019 em 

assembleias realizadas em agosto
Os trabalhadores do Consórcio 

Cembra/Gerconsult aprovaram em as-
sembleias realizadas nos dias 15 e 16 de 
agosto o Plano de Participação dos Em-
pregados nos Resultados (PPR) de 2019. 
A manutenção dessa conquista para os 
trabalhadores assegura o equivalente de 
1,5 salário, desde que todas as metas se-
jam atingidas, ou valores proporcionais, 
em caso de atingimento parcial.

A manutenção desse benefício foi 
uma vitória aos trabalhadores, que cor-
riam o risco de terem o PPR cortado por 
conta do contrato entre o consórcio e a 
Codesp (tomadora do serviço) ser um 

aditivo e prever a suspensão a qualquer 
momento dentro do prazo que coincide 
com o período de apuração das metas. 
A empresa tem contrato único só com 
a Codesp.

Essa vitória foi possível, graças à 
avaliação do cenário administrativo/
político da Codesp em relação à licita-
ção para contratação de serviços presta-
dos pelo consórcio no Porto de Santos, 
além do acordo do PPR contemplar a 
previsão do impacto da suspensão con-
tratual com uma cláusula de pagamen-
to proporcional aos meses efetivamente 
prestados pela empresa.
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Sabesp

Assim como ocorreu na primeira 
reunião da Comissão de Estudos so-
bre Jornada de Trabalho da Sabesp, 
em julho deste ano, os representantes 
da empresa não apresentaram aos sin-
dicatos uma proposta de mudanças 
na escala, durante o encontro realiza-
do no dia 28 de agosto, em São Paulo.

Mais uma vez, a companhia jo-

Empresa não apresenta proposta 
para mudar escalas de trabalho

ASSEMBLEIA
TRABALHADORES DA SABESP

Pauta: discussão sobre Plano
 de Cargos e Salários (PCS)

Dia 19/09, às 18 horas, 
na sede do Sintius, em Santos, e

na subsede do Sindicato, em Registro

gou essa responsabilidade para apre-
sentar a sugestão de mudanças para 
os representantes dos trabalhadores, 
mas a posição de que a Sabesp deve-
ria encaminhar inicialmente essa de-
manda foi reafirmada.

Durante essa reunião, o Sintius 
explicou que é favorável à manutenção 
da escala 6 x 4 por atender as necessi-

dades dos trabalhadores da região. O 
posicionamento do Sindicato também 
foi acompanhado pelo RH da Superin-
tendência da Baixada Santista.

A empresa contratada pela Sabesp 
para auxiliar e apresentar os novos 
modelos de jornada de trabalho não 
fez nenhuma apresentação, mas apro-
veitou a oportunidade para ouvir os 

apontamentos dos trabalhadores. Uma 
nova reunião entre as partes ficou pré-
-agendada para o dia 25 de setembro.

A Diretoria do Sintius ressalta 
que qualquer mudança de jornada 
de trabalho na empresa precisa ser 
discutida e aprovada em assembleias 
distintas para cada tipo de jornada 
(turno e administrativo).

Ministro do STF suspende ações 
que questionam correção do FGTS

No dia 6 de setembro, o  ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso decidiu suspen-
der em todo o país a tramitação de 
processos que questionam a Taxa Re-
ferencial (TR) como índice de correção 
monetária do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 

Essa determinação vale até o dia 12 
de dezembro deste ano, quando a mais 

alta corte do País deverá julgar o mérito 
dessa questão.  Os processos pedem a 
correção do FGTS  pelo IPCA, indica-
dor oficial de inflação.

Por intermédio do Departamento 
Jurídico do Sindicato, vários associados 
do Sintius ingressaram com ações soli-
citando que a TR seja substituída como 
índice de correção monetária dos saldos 
das contas do FGTS a partir de 1999.

Novos sócios - Agosto/2019
Felipe Dias dos Santos - Ativa/Start

Cleuza Soares da Silva - Ativa/CPFL
Carlos Eduardo da Silva Ferreira - PDI
Ruy da Costa Mota - Aposentado/Sabesp

Funcesp tem interesse de assumir
plano previdenciário da Sabesprev

Após assumir o plano de saú-
de dos funcionários da Sabesp da 
ativa, aposentados, pensionistas e 
agregados, a Fundação Cesp (Fun-
cesp) sinalizou a possibilidade em 
administrar os planos de previdência 
complementar mantidos pela Sabes-
prev. 

Essa posição foi divulgada pela 
direção da Sabesp à Diretoria do Sin-
tius e a outras entidades durante reu-
nião realizada no dia 3 de setembro.

A Fundação Cesp pretende ana-
lisar os planos mantidos pela Sa-
besprev para, posteriormente, apre-
sentar uma possível proposta para 

gerenciá-los. Em contrapartida, a Sa-
besp irá contratar a Fipe para efetuar 
estudos sobre os planos da Funcesp 
(viabilidade técnica, financeira e ad-
ministrativa).

Como é um assunto complexo 
e que exige a participação de todos, 
nenhuma decisão será tomada sem 
os devidos cuidados, preservando 
sempre o bem estar do sabespiano. 

É um processo longo de discus-
são. Será formada uma comissão tri-
partite para viabilizar o projeto de 
adesão. Qualquer mudança nos pla-
nos de previdência deverá ser discu-
tida em assembleia.
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Presidente do STF, Dias 
Toffoli: Justiça do Trabalho

é “extremamente importante”
A Diretoria do Sintius participou 

da palestra proferida pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, organizada pela Força 
Sindical, no dia 30 de agosto, no Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

Durante o evento, o representan-
te da mais alta corte do País afirmou 
que a Justiça do Trabalho é crucial 
para defender os direitos da classe 
trabalhadora, principalmente em um 
país ainda tão desigual como o Brasil.

O magistrado agradeceu o apoio 
do movimento sindical à instituição 
STF. “O Supremo existe para ouvir as 
demandas da sociedade e defender a 
democracia, a liberdade de expressão, 
a Constituição Federal e os direitos 
individuais e sociais nela contidos”, 
destacou.

Na avaliação de Toffoli, o movi-
mento sindical e os assalariados não 

podem ser penalizados com reformas 
que destroem a estrutura de lutas. “A 
geração de emprego é um tema fun-

Divulgação/Força Sindical

O evento promovido pela Força Sindical, em São Paulo, ocorreu em 30 de agosto

Atuação sindical

Prestação de contas do Sintius de 
2018 é aprovada por unanimidade

Em assembleias realizadas simulta-
neamente na sede do Sintius, em Santos, 
e na Associação Sabesp, em Registro, os 
associados aprovaram, em 22 de agosto, 
a prestação de contas da entidade refe-
rente ao ano passado.

Cerca de 150 trabalhadores com-
pareceram às reuniões, algo inédito em 
assembleias que tratam das finanças da 
entidade, o que referenda os bons resul-
tados obtidos pela Diretoria e o posicio-
namento do Conselho Fiscal, que apro-
vou o balanço da instituição.

Os dados do Sindicato foram apre-
sentados, na sede, pelo secretário geral 

da entidade, Ubirajuí José Pereira, o Bira. 
Já o secretário de Finanças, Evandro da 
Silva Carvalho, exibiu os números para 
os companheiros do Vale do Ribeira, 
mostrando que em 2018, o Sintius teve 
uma receita de R$ 1,673 milhão. Por ou-
tro lado, foram registradas despesas de 
R$ 1,599 milhão. Com isso, a instituição 
teve um superávit de R$ 74.103,00.

Justificativa
Em 31 de julho, a Diretoria do Sin-

dicato havia realizado a assembleia de 
prestação de contas do Sintius referente 
a 2018, mas decidiu refazê-la, seguindo 

damental que ainda não está na mesa 
de debates para a criação de um pacto 
nacional entre os poderes da Repúbli-

ca com a sociedade brasileira pelo de-
senvolvimento do País”, reforçou.

Defesa do trabalhador
O presidente do STF entende que 

a Justiça do Trabalho é “extremamen-
te importante”, pois, entre outras ra-
zões, garante que os patrões cumpram 
os contratos de trabalho com seus 
funcionários. Ele declarou ainda que 
a corte, sempre que acionada, “tem 
invariavelmente defendido os prin-
cípios constitucionais em defesa dos 
trabalhadores e dos direitos sociais”.

Para exemplificar essa visão, o 
ministro citou algumas decisões, 
como a que confirmou a proibição 
que mulheres gestantes ou lactantes 
trabalhem em locais insalubres. Essa 
ação foi protocolada pela Força Sindi-
cal e pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos.

As assembleias foram realizadas em Santos e em Registro no dia 22 de agosto

Thabata Guerreiro

orientação do Jurídico da entidade, após 
avaliação de um abaixo-assinado feito 
pelos trabalhadores do Vale do Ribeira.

Os trabalhadores se sentiram exclu-
ídos dessa importante atividade, porque 

o edital de convocação não contemplou 
aquela região, pois o jornal em que foi 
divulgado o chamamento não circula 
no Vale do Ribeira, contrariando ao que 
está estabelecido no Estatuto do Sintius. 
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Urbanitários irão 
às urnas para 
definir nova 

Diretoria nos dias 
8  e 9 de outubro

Eleições

Os sindicalizados do Sintius terão 
uma importante missão nos dias 8 e 9 
de outubro, quando serão realizadas as 
eleições para a escolha da nova Diretoria 
e do novo Conselho Fiscal da entidade. 
O mandato terá validade de quatro anos. 

O prazo estabelecido para o re-
gistro das chapas interessadas em dis-
putar o pleito terminou no dia 11 de 
setembro. Em breve, a Secretaria de 
Comunicação preparará um material 
para divulgar os nomes dos integran-
tes de cada chapa que teve sua inscri-
ção validada para essa disputa.

O pleito está programado para 
ocorrer nas datas citadas acima, das 
07h30 às 17h30. No total, serão 17 
mesas receptoras de votos, sendo duas 

delas fixas (sede do Sindicato, em San-
tos, e subsede de Registro, no Vale do 
Ribeira) e 15 itinerantes.

Se o quórum mínimo de votan-
tes (metade dos associados aptos a 
participar do pleito mais um) não for 
atingido nas eleições ou se houver 
empate entre as chapas concorrentes, 
serão realizadas novas eleições nos 
dias 22 e 23 de outubro, com o mes-
mo número de urnas, locais e horá-
rio mencionados acima.

Para votar, o associado precisará 
estar munido com algum desses do-
cumentos: carteira social do Sindica-
to, carteira de Trabalho, carteira de 
Identidade ou crachá da empresa em 
que trabalha.

Falecimentos
Arnaldo Araújo Santos
Aposentado/Eletropaulo
Falecido em 12/08/2019

Benedito Cardoso Filho
Aposentado/Sabesp

Falecido em 21/08/2019

Antonio Carlos Galliazzi
Ativa/Sabesp

Falecido em 03/09/2019

Um dos pontos fixos de votação é a sede da nossa entidade, em Santos

Arquivo/Sintius

Diretor do Sintius integra grupo 
de trabalho do Conselho Sindical

O secretário de Organização Sin-
dical do Sintius, Waldinei Vinagre, é o 
mais novo integrante do grupo de tra-
balho (GT) do Conselho Sindical Re-
gional da Baixada Santista, Litoral Sul e 
Vale do Ribeira.

Ele substitui o ex-presidente da 
nossa entidade Carlos Alberto Oliveira 
Cardoso, o Platini, no colegiado desse 
grupo de sindicalistas. 

O GT do Conselho Sindical se re-
úne toda quarta-feira, na parte da ma-
nhã, na Gerência Regional do Trabalho 
e Emprego de Santos, e promove a cada 
dois meses uma plenária ao público para 
discutir temas relacionados ao mundo 
do trabalho. A organização conta com 
a participação de cerca de 100 entidades 
de trabalhadores e representantes locais 
das centrais sindicais.


