
Sintius protesta contra acidentes
de trabalho e demissões na CPFL
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A Diretoria está indignada com a postura da empresa, que pretende demitir os funcionários que se envolvem em acidentes de trabalho
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para deliberar greve, por
tempo indeterminado, em

razão dos acidentes de
trabalho e consequente

demissão de trabalhadores
Dia 12 de Dezembro,
às 18 horas, na sede

O Sindicato dos Urba-
nitários (Sintius) fez uma ma-
nifestação na porta da
Estação Avançada da CPFL
Piratininga, em Santos, (EA
Santos), na manhã do dia 9
deste mês. O motivo desse
protesto no bairro do Valongo
é a omissão da empresa diante
dos constantes acidentes de
trabalho.

Para piorar a situação, a
concessionária de energia, ao
invés de admitir que precisa
planejar melhor suas ações na
Baixada Santista, decidiu
demitir dois companheiros no
início deste mês, como forma
de puni-los pela última ocor-
rência desse tipo, em outubro.

Diante dessa situação, o
Sindicato vai realizar uma
assembleia na próxima quinta-
feira, dia 12, às 18 horas, na
nossa sede, para a deliberação
de uma greve, por tempo
indeterminado, em função da
insegurança no trabalho e para
a reintegração dos funcio-
nários demitidos.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, afirma que
a CPFL quer tapar o sol com
a peneira e ressalta o co-
modismo da direção diante
dessa situação preocupante.

Além disso, não poupou
críticas em relação à inde-
finição quanto ao funcio-
namento do CO (Centro de
Operações) da Baixada San-
tista.

No final da tarde de sex-
ta-feira, dia 6 de dezembro,
Marquito conversou, por
telefone, com o presidente da
CPFL Piratininaga, Luis Hen-

rique Ferreira Pinto, sobre
essa situação. Durante a con-
versa, ele admitiu que as de-
missões não iriam parar por aí
para punir os envolvidos em
casos de acidente de trabalho,
pois a empresa “já está can-
sada de alertá-los” sobre isso.

O representante do Sindi-
cato ficou indignado com as
declarações e com a omissão
de responsabilidade da em-
presa pela falta de plane-
jamento e pelo enxugamento
do quadro funcional, que gera
uma sobrecarrega de trabalho
aos funcionários.

“Não vamos aceitar que
a corda arrebente para o lado
mais fraco. As demissões dos
companheiros expressam a
injustiça e o comodismo dos
dirigentes da CPFL. Estamos
cansados de pedir uma so-
lução imediata para essa série
de irregularidades e fragi-
lidades do sistema elétrico da
Baixada Santista”.

E completou, na sequên-
cia: “Portanto, é preciso assu-
mir as responsabilidades dian-
te de erros que estão provo-
cando acidentes graves com
os trabalhadores”, ressaltou.
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Representante sindical: prazo
para inscrição está terminando

Em dezembro de 1991, os
trabalhadores da CESP
conquistaram uma impor-
tante vitória na Justiça: a
greve realizada pela catego-
ria em outubro daquele ano
não foi considerada abusiva.
Além disso, o TRT  (Tri-
bunal Regional do Traba-
lho) reconheceu que o Sin-
dicato dos Urbanitários é
a única entidade que repre-
sentava os trabalhadores

Memória sindical

Orçamento de 2014 é aprovado
Finanças

da empresa na região.
Também ficou estabelecido
um reajuste salarial de
3%, 90 dias de estabili-
dade a partir de dezembro
e compensação facultativa
dos dias parados.
O boletim daquele mês res-
saltava as conquistas obtidas
pelos urbanitários, apesar das
medidas econômicas adotadas
pelo então presidente Fer-
nando Collor de Melo.

Saboó (Sabesp)
EPC (Sabesp)

São Vicente (Sabesp)
Cubatão (Sabesp)

Torre (Sabesp)
Guarujá/ V. de Carvalho (Sabesp)

Bertioga (Sabesp)
Praia Grande (Sabesp)

Itanhaém/ Peruíbe (Sabesp)
Setor de Registro (Sabesp)

Setor de Jacupiranga (Sabesp)

Setor de Iguape (Sabesp)
Setor de Juquiá (Sabesb)

Water Port (Santos)
Cooperativa de Itariri (Itariri)

Cteep (Cubatão)
Start (São Vicente)
Start (Praia Grande)

Praça (CPFL)
São Vicente (CPFL)

Cubatão/V. Carvalho (CPFL)
Praia Grande (CPFL)

Locais que terão representação

Termina no dia 11 deste
mês o período de inscrições
para os trabalhadores asso-
ciados ao Sintius concorrerem
a uma das vagas para re-
presentantes sindicais para o
biênio 2014/2016.

Os interessados devem
preencher a ficha de inscrição
(disponível no nosso site -
www.sintius.org.br) e com-

parecer à secretaria do Sintius
de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas.

Com base no Estatuto do
Sindicato, há algumas regras
para que a pessoa interessada
possa se candidatar, como,
por exemplo, ter, no mínimo,
seis meses de filiação e estar
há um ano na categoria até a
data do pleito.

No ato da inscrição, é im-
portante que o inscrito traga uma
cópia da carteira de trabalho,
onde constam a qualificação
civil, verso e anverso e o con-
trato de trabalho.

O representante sindical
tem funções importantes, como
representar a entidade no local
onde atua e levantar os pro-
blemas dos trabalhadores.

Os associados aprovaram,
por unanimidade, a previsão
orçamentária da entidade para
o próximo ano. A assembleia
ocorreu na sede do Sindicato na
noite do último dia 28.

Durante a reunião, o secre-
tário de Finanças, Evandro
Carvalho, apresentou os núme-
ros e fez uma projeção das
despesas para o próximo ano. Ele
citou que, em 2013, o Sintius
conseguiu manter um equilíbrio
nas contas. Não houve necessi-

dade de pedir empréstimos ou
entrar em cheque especial.

“O equilíbrio das contas
sempre foi prioridade da atual

Diretoria”, disse. Para 2014,
estão previstas algumas ações
para melhoria do imóvel e outras
aquisições para o Sindicato.

Eduardo Batista Cavanha - Ativa/Sabesp
Eduardo Michels Dantas Callera Pedrosa - Ativa/Cetesb

José Roberto Fernandes - Aposentado/Sabesp
José Soares - Aposentado/Sabesp

Karen Cristiny Portela - Ativa/Sabesp
Paula Pinheiro - Ativa/Sabesp

Raquel Dias de Souza Camargo - Ativa/Sabesp
Marco Antonio Ribeiro da Silva - Ativa/Sabesp

Mais uma vez, o Sintius fechou o ano com as contas equilibradas

Myriam Veiga



Urbanitários obtêm importantes
conquistas com união e lutas
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Trabalhadores da Sabesp no Vale do Ribeira se empenharam em busca do fim do salário regional

Sindicato protocolou denúncia na OIT contra a Sabesp pelas demissões de dirigentes sindicais

Congresso dos Urbanitários planejou ações para os próximos anos

A Diretoria do Sindicato
dos Urbanitários termina mais
um ano de trabalho com a sen-
sação do dever cumprido. Ao
longo de 2013, foi uma série
de desafios e dificuldades, mas
houve muito empenho para
conquistar melhorias e avan-
ços para a categoria.

Um aliado importantís-
simo para alcançar os bons re-
sultados planejados foi, em
primeiro lugar, a união dos
trabalhadores. Graças ao em-
penho, à solidariedade e à co-
ragem de todos, conseguimos
superar as barreiras e nos de-
dicar para obtermos Acordos
Coletivos que valorizassem os
companheiros.

Apesar de eventuais pro-
blemas, tivemos a tranqui-
lidade e a serenidade neces-
sárias para analisar os momen-
tos e as situações para tomar-
mos as melhores ações em
prol da categoria.

Ao mesmo tempo, estive-
mos atentos as medidas toma-
das pela classe política e fo-
mos as ruas para reivindicar
avanços em áreas essenciais,
como saúde, educação e mo-
bilidade urbana, além de
solicitar o fim do Fator Pre-
videnciário e o arquivamento
da proposta de lei federal que
precariza a terceirização no
Brasil.

Além das lutas, tivemos
a preocupação de promover
eventos para reunir a família,
os amigos e colegas de traba-
lho, como o já tradicional Bai-
le da Primavera e mais uma
edição do Torneio de Futebol
Society do Sintius.

A formação dos diretores
e representantes sindicais e
oferecimento de cursos  pro-
fissionalizantes, em parceria
com o Senai, também fizeram
parte das nossas ações ao lon-
go de 2013.

Gostaríamos de apro-
veitar a oportunidade para
enaltecer novamente a união
dos companheiros e agradecer
a confiança no trabalho de-

senvolvido ao longo desses
anos em defesa dos interesses
dos urbanitários.

Que 2014 seja um ano de
novas vitórias, conquistas e

muitas realizações para a ca-
tegoria. A Diretoria deseja um
Feliz Natal e um próspero
Ano-Novo para os urba-
nitários e suas famílias.



8º Congresso e organização de
ações definem rumos para o futuro

Fotos Myriam Veiga/ Arquivo

Workshop de Comunicação: avanço na interação com a base
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Fortalecimento

Maior interação com a sociedade

Sintius sai em defesa dos interesses do povo

Sintius sugeriu a criação do Conselho Popular de Mobilidade Urbana

O congresso da categoria este ano ficou marcado pelos debates

Em julho, Sintius foi as ruas protestar por melhorias para o povo

O Sintius assumiu alguns
compromissos importantes
que estão resultando em
iniciativas para discutir e
melhorar a qualidade de vida
da população da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira.

A nossa entidade par-
ticipou ativamente das ofici-
nas temáticas realizadas pelo

Conselho Sindical da Baixa-
da Santista e do Vale do Ri-
beira em parceria com a Câ-
mara Municipal de Santos.

Dois resultados concre-
tos disso foram a criação do
Conselho Popular de Mo-
bilidade Urbana da Baixada
Santista e o início da fis-
calização das condições de

trabalho dos contratados para
atuar nas obras financiadas
pelo Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).

No dia 1º de Maio, par-
ticipamos do ato de cele-
bração ao Dia do Trabalhador
em frente à Estação da Ci-
dadania, em Santos.

Em 11 de julho, a Di-
retoria do Sintius, outros
sindicatos e centrais sindicais
ocuparam as principais vias
públicas da Baixada Santista
durante o Dia Nacional de
Lutas com Greves e Ma-
nifestações.

O objetivo dessa ação foi
manifestar o descontenta-
mento com a forma como as
instituições políticas fun-
cionam, assim como protestar
pela melhoria dos serviços
essenciais para os cidadãos,
como educação e saúde.

dicato também participaram
de várias reuniões e dis-
cussões promovidas pelos
conselhos municipal de Saú-
de de Santos, estadual de Sa-
neamento e do MAP-LP (Mo-
vimento dos Aposentados e
Pensionistas do Litoral Pau-
lista), por exemplo.

Representantes do Sin- O Sindicato ainda mar-
cou presença em vários even-
tos da central sindical UGT
(União Geral dos Traba-
lhadores), Fenatema (Federa-
ção Nacional dos Trabalha-
dores em Energia, Água e
Meio Ambiente) e Deparub
(Departamento Profissional
dos Urbanitários da CNTI).

O planejamento é uma
questão fundamental para de-
cidirmos os próximos passos
das nossas lutas e conquistar
avanços para a categoria. Por
esse motivo, a Diretoria rea-
liza constantamente reuniões
com os diretores e represen-
tantes sindicais para ouvir as
reivindicações e definir a me-
lhor tática.

A formação do dirigente
sindical representa um aspec-
to importante para qualificar
as discussões e melhorar a
compreensão dos desafios.
Por esse motivo, o Sintius
trouxe este ano dois cursos
desse tipo ministrados pelos
companheiros do Centro Na-
cional de Estudos Sindicais e
do Trabalho (CES).

O estabelecimento de um
diálogo permanente com os
trabalhadores também possui

um papel fundamental nas
nossas ações. Somente assim,
a categoria toma ciência das
nossas ideias e atividades ao
longo do ano. Por esse moti-
vo, realizamos a 2ª edição do
Workshop de Comunicação
para apresentar de forma de-

talhada os nossos canais de
interação com a base.

8º Congresso
Um ponto marcante deste

ano foi a realização do 8º Con-
gresso dos Urbanitários, promo-
vido nos dias 3, 4 e 5 de outu-

bro, na Colônia de Férias Minis-
tro João Cleófas.

Durante esse período, fo-
ram definidas mudanças im-
portantes no Estatuto da nos-
sa entidade e algumas metas
para os próximos anos.

O evento ficou marcado

pelos intensos debates nos
grupos de trabalho e pela ho-
menagem aos congressistas
da Baixada Santista que par-
ticiparam da Constituinte de
1988. Os documentos do
Congresso estão à disposição
da categoria no nosso site.
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Acordos coletivos

Diretoria esteve presente na Cteep para ouvir as reivindicações
dos trabalhadores e buscar soluções junto à direção da empresa

Coragem, calma e disposição:
a fórmula para bons resultados

Trabalhadores da Sabesp da Baixada Santista e do Vale do Ribeira tiveram de cruzar os braços
por dois dias consecutivos para conseguir avançar nas negociações e fechar o Acordo Coletivo

Fotos Myriam Veiga/ Arquivo

Após muitas reuniões com a CPFL, em Campinas, o pessoal
fez greve de um dia e alcançou o reajuste salarial de 7%

O Sintius obteve na Justiça que aposentados e pensionistas da Sabesp
recebessem o pagamento integral dos proventos da aposentadoria

As reuniões setoriais nas unidades da Start Engenharia foram
constantes. Sob pressão, empresa atendeu os pedidos da categoria

Ao longo de 2013, a Dire-
toria se deparou com várias si-
tuações complicadas, que exigi-
ram muita tranquilidade, aten-
ção e discernimento para a con-
quista de bons ACTs (Acordos
Coletivos de Trabalho).

Na Sabesp, os trabalhado-
res fizeram uma greve de dois
dias para destravar as negocia-
ções e obtiveram a façanha de
ter um dos melhores ACTs dos
últimos anos, com um reajuste
salarial de 8%, sendo 1,32% de
aumento real.

A avaliação da PLR 2013
será definida  em conjunto com
o Sindicato e ficou acordado a
realização de um estudo para
acabar com o salário regional.

Além disso, o Sintius pro-
testou contra a empresa pela
demissão de diretores e repre-
sentantes sindicais. O caso
foi levado inclusive para a
OIT (Organização Internaci-
onal do Trabalho).

Na Cetesb, houve ameaça
de a categoria cruzar os braços.
Porém, a estatal cedeu, conce-
deu um reajuste de 8% e se com-
prometeu a revisar o PCS (Pla-
no de Cargos e Salários).

Já os companheiros da
Water Port ficaram satisfeitos
com a correção salarial de 5,3%.
Na avaliação da Diretoria, era
possível avançar nas negocia-
ções e pendências de ACTs an-
teriores, mas esse não foi o en-
tendimento dos trabalhadores.

Energéticas
No setor de energia, este

ano ficou marcado pelos gra-
ves acidentes de trabalho e os
constantes apagões no início de
2013. Diante dessa situação, o
Sintius reuniu informações e de-
nunciou publicamente as em-
presas do setor às autoridades
pela série de irregularidades e fra-
gilidade do sistema elétrico da
Baixada Santista.

Em relação às campanhas
salariais, os trabalhadores da

Cedri (Cooperativa de Eletrifi-
cação Rural do Vale do Itariri)
conquistaram um reajuste sala-
rial de 7%.

O percentual foi o mesmo
na CPFL. No entanto, foram
sete rodadas de negociação e um
dia de greve para conseguir fe-
char o ACT, que trouxe avan-
ços na PLR e no pagamento de
horas extras.

Os trabalhadores da Cteep
não pararam as atividades,
mas pressionaram bastante e fir-
maram um bom ACT, com um
reajuste salarial de 6,5% e de 8%
no vale-refeição, vale-alimenta-
ção e auxílio-creche. Na Start,
depois de um processo longo de
negociação e ameaça de greve,
houve um acordo entre as par-
tes, em novembro.



Página 4 Retrospectiva 2013 Jornal Urbanitário

Em 2013, eventos de esportes e
lazer movimentaram a categoria

O 3º Torneio de Futebol Society reuniu os trabalhadores da Baixada e do Vale do Ribeira

Futebol Society do Sintius: Divisional Santos sagrou-se campeão

Os urbanitários dançaram e se divertiram muito no Baile da Primavera, no salão do Centro Español

Diversão

O 3º Encontro das Cipas Urbanitárias foi considerado um sucesso e atraiu profissionais de outras categorias e até estudantes

Cursos do Senai atraíram um grande número de interessados

O Sindicato não é apenas
uma entidade que defende os
interesses dos trabalhadores.
Além da luta constante, a nos-
sa entidade tem ciência que a
interação social faz parte da
natureza. Por esse motivo,
busca promover alguns even-
tos ao longo do ano para pro-
porcionar bons momentos aos
nossos associados com a fa-
mília, amigos e colegas de tra-
balho.

Na parte esportiva, o Tor-
neio de Futebol Society é
aguardado com muita ansie-
dade pelos nossos atletas.
Boas jogadas, brincadeiras,
conversas descontraídas e até
mesmo algumas jogadas curi-
osas não faltaram na edição
deste ano, disputada no cam-
po da Associação Sabesp.

Outro evento marcante e
que já faz parte da tradição da
categoria é o Baile da Prima-
vera, que ocorreu no Centro
Español, em Santos, no dia 28
de setembro.

Sob a animação de Lobão
e Banda, os participantes do
evento dançaram a noite toda
e brindaram com amigos e fa-
miliares uma noite de muita
diversão e alegria.

Colônia de Férias
A Diretoria também se

empenhou em fazer melhorias
na Colônia de Férias Ministro
João Cleófas, em Caragua-
tatuba, que ganhou novos
brinquedos para a alegria das
crianças, em maio.

Vale destacar que alguns
dos equipamentos foram tro-
cados, porque estavam mui-
to antigos, e outros foram res-
taurados para minimizar os
riscos de acidentes da garota-
da durante a diversão.

O próximo passo é insta-
lar uma cobertura no local
para proteger os brinquedos e
as crianças da chuva.

Parceria de sucesso
Uma iniciativa firmada

com o Senai, no ano passado,
continuou a gerar bons frutos
em 2013.

Essa parceria de sucesso
rendeu a realização de vários
cursos profissionalizantes gra-
tuitos e de qualidade, sob a
chancela da melhor escola téc-
nica do Brasil. Ela será repe-
tida novamente em 2014.

Este ano, integrantes da
nossa categoria, familiares e
outros moradores da Baixada
Santista tiveram a oportuni-
dade de participar dos cursos
de revestimento cerâmico,
eletricista instalador resi-
dencial, pintor de obras e as-
sistente administrativo.

Fotos Myriam Veiga/ Arquivo
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Start Engenharia
Dezembro de 2013

Mobilizados, trabalhadores
conquistam avanços no ACT

Falecimento
Hermínio Ferreira de Miranda

Falecido em 26/10/2013 - Aposentado/Sabesp

Petrolina Quintina de Jesus Aniceto
Pensionista/Sabesp - Falecida em 10/11/2013

Myriam Veiga

Comissão Nacional da Verdade

Diretoria faz reuniões
setoriais na Sabesp

O Coletivo Sindical de
Apoio ao Grupo de Trabalho
Ditadura e Repressão aos Tra-
balhadores e ao Movimento
Sindical da Comissão Nacional
da Verdade e o Comitê Popular
de Santos por Memória, Justiça
e Reparação realizaram o Ato
Sindical Unitário e Encontro
com a Memória e a Verdade dos
Trabalhadores por Justiça e Re-
paração nos dias 26 e 27 do mês
passado, no Sindicato dos Pe-
troleiros, em Santos.

Um dos objetivos desse
evento, que contou com a orga-
nização e apoio do Sintius, foi
ouvir relatos de trabalhadores,
sindicalistas e familiares per-
seguidos pela ditadura militar
(1964-1985). No ato, o Sindi-

A Diretoria do Sintius
está realizando desde o mês
passado algumas reuniões
setoriais nas unidades da
Sabesp. O presidente Mar-
quito Duarte e outros inte-
grantes da nossa entidade
têm conversado com os tra-
balhadores para esclarecer a

categoria sobre o andamen-
to dos trabalhos das comis-
sões formadas após a defi-
nição do ACT 2013/2014.
Além disso, a Diretoria tem
buscado tirar dúvidas sobre
a eleição para representantes
sindicais e sobre a ação para
reaver as perdas do FGTS.

Os trabalhadores da Start
Engenharia aceitaram, por
unanimidade, a proposta da
empresa e do Sindinstalação
(entidade patronal), durante
assembleias realizadas na
porta das unidades de São
Vicente e Praia Grande, no
último dia 19.

Com essa decisão, a cate-
goria decidiu que não cruzaria
os braços por tempo inde-
terminado, conforme delibe-
rado em assembleia realizada
nos dias 12 e 13 de novembro,
devido ao impasse nas nego-
ciações com a empresa, que
vem se arrastando desde junho.

Até o início de novembro,
a Start ofereceu um reajuste
salarial de 6%, repassando 6%
(R$ 6,00) para a cesta básica
e uma PLR (Participação dos
Lucros e Resultados) de R$
500,00.

A empresa arbitrariamente
não atendeu às reivindicações

e fez com que a categoria
decidisse parar as atividades em
busca do pagamento do VR
(vale-refeição), assistência
médica com maior abrangência
entre outros itens.

Diante da insatisfação e
mobilização da categoria e do
Sintius, uma importante con-
quista foi instituída: o pa-

gamento do VR (22 vales no
valor de R$ 10,00) a partir de
maio do próximo ano, quando
a empresa deverá renovar o
contrato com a CPFL.

Além do reajuste salarial
de 6% retroativo a 1º de
junho, a direção da Start tam-
bém se comprometeu a fazer
estudos para a implantação de

um plano de saúde para os
trabalhadores.

Na avaliação do pre-
sidente do Sindicato, Mar-
quito Duarte, a pressão da
categoria em iniciar um mo-
vimento paredista foi de-
terminante para que a em-
presa trouxesse avanços para
os trabalhadores.

“A partir do ano que vem
com o vale instituído, o Sin-
tius vai buscar um reajuste
maior e condizente com a
necessidade dos trabalha-
dores”, garantiu Marquito.

Parabéns aos trabalha-
dores da Start pela mobili-
zação e luta por melhores
condições de trabalho!

O presidente Marquito Duarte ressalta que as conquistas foram obtidas graças ao empenho e à união dos trabalhadores da empresa

Depoimentos em Santos revelam
faces pouco conhecidas da ditadura

cato foi representado pelo nos-
so diretor João Coutinho.

Durante o evento, foram
reveladas faces de um período
sombrio desconhecido da maio-
ria da população, como a Base
Aérea de Santos ter servido de
prisão e palco de torturas de
presos políticos. Além disso,
foram coletados depoimentos
do navio-prisão Raul Soares,
que atracou no Porto de Santos
em 1964.

Para a advogada Rosa
Cardoso, coordenadora do GT
Trabalhadores da CNV, o Raul
Soares é "um símbolo do Terror
de Estado". Conforme ela,
ancorar um navio no município,
com a importância estratégica
de Santos e "transformá-lo num

campo de concentração tinha
apenas um objetivo: aterrorizar
a população".

Fórum Sindical
O Ato Sindical Unitário

homenageou o Fórum Sindical
de Debates. Fundado em 1956,
chegou a reunir 53 sindicatos da
Baixada Santista, entre eles o
Sintius. Essa organização é con-
siderada a primeira central
intersindical regional do Brasil.

Na época, era uma das
mais poderosas organizações
de trabalhadores no Brasil e
vanguarda das lutas sociais
brasileiras naquele momento
político. Por esse motivo, tor-
nou-se alvo principal dos
agentes da ditadura.



Página 4 Dezembro de 2013 Jornal Urbanitário

Prêmio Fidelidade Sindical

Sintius presta homenagem a
pensionistas e aposentados

Sintius está empenhado na luta
pelo fim do Fator Previdenciário

Myriam Veiga

O prêmio leva o nome do poeta santista Narciso de Andrade, que pertenceu a nossa categoria ao trabalhar na antiga Eletropaulo

O Sindicato realizou, na
tarde do último dia 22, a
tradicional cerimônia em
homenagem aos aposentados
e pensionistas com maior
tempo de filiação sindical.

Este ano, 11 pessoas
receberam o Prêmio Fide-
lidade Sindical Narciso de
Andrade.

Sete deles são aposen-
tados com 50 anos de ligação
com o Sintius e quatro são
pensionistas com 25 anos
associadas à nossa entidade.

Esse pequeno gesto é
forma de agradecer aos com-
panheiros que contribuíram,
ao longo dos últimos anos,
para o fortalecimento da
nossa categoria.

A secretária de Adminis-
tração do Sintius, Rosana dos
Santos Ferreira, recepcionou
os associados. Na sequência,
ela os agradeceu pelos anos
de filiação sindical.

“O Sindicato reconhece
a importância de cada um de
vocês que iniciaram a sua

jornada sindical com esta
entidade, construindo e regis-
trando uma marca positiva e

cheia de lutas na história da
classe urbanitária. Portanto, a
Diretoria presta essa singela

homenagem àqueles que
construíram nossa história
comum”, declarou.

Ao fim da cerimônia,
houve a entrega das placas e
um café da tarde.

A comissão do MAP-LP
(Movimento dos Aposentados
e Pensionistas do Litoral Pau-
lista) que trata do fim do Fator
Previdenciário se reuniu mais
uma vez na manhã do dia 4 des-
te mês no Sindicato dos Con-
sertadores de Carga e Descarga
do Porto de Santos.

Os participantes do grupo,
entre eles o nosso diretor João
Coutinho e o secretário-geral
Fernando Duarte, discutiram as
pautas a serem debatidos em en-
contro agendado para o próxi-
mo dia 12 com os deputados fe-
derais da Baixada Santista e cen-
trais sindicais, no mesmo local.

No encontro, o MAP-LP e-
lencou sugestões que serão dis-
cutidas durante a plenária com os

Ensaios do coral ocorrem toda terça-feira à tarde, na nossa sede

Aposentados e pensionistas Cultura
Confraternização do coral

O Coral Ouvindo Avós
dos Urbanitários realizou a
festa de confraternização do
grupo, no dia 3 deste mês, em
nossa sede. Os integrantes
participaram de danças circu-
lares e se divertiram muito
durante o evento.

Sob a regência da maestri-
na Sandra Diogo Moço, o coral
vai se apresentar no próximo

dia 12, a partir das 19h30, na
3ª Festa de Natal da Rua Álva-
ro Alvim, 31, no Embaré.

Outros compromissos do
grupo serão no dia 17, às
14h30, na Casa Mãezinha
Joana (Rua Evaristo da Veiga,
207, Campo Grande) e no dia
20, na Secretaria da Fazenda
(Praça Antônio Teles, 28,
Centro de Santos).

Em razão das festas de final de ano, a
Diretoria do Sintius informa para os

associados que a sede do Sindicato ficará
fechada a partir das 13 horas do dia 20

de dezembro. O atendimento voltará a ser
realizado normalmente a partir do dia 6 de

janeiro (quinta-feira).
A Diretoria deseja um Feliz Natal e um

excelente Ano-Novo a todos

deputados federais e representan-
tes das centrais sindicais, como
o reajuste das aposentadorias.


