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Pode ser aberto pela E.C.T.

TRT-2 decide que 
trabalhadores da 
Cetesb devem ter 
reajuste de 2,6%
O Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região (TRT-2) julgou o Dissí-
dio Coletivo do ano passado apresen-
tado pelo Sintius e pelo Sintaema, no 
dia 22 de setembro, e determinou o 
reajuste de 2,6% em todas as cláusu-
las econômicas do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT).

Porém, a empresa entrou com 
embargo de declaração no dia 7 des-
te mês, com o objetivo de esclarecer 
alguns pontos da sentença. 

Com essa medida, o prazo é sus-
penso até que o juiz se manifeste e 
a empresa ainda poderá entrar com 
recurso.                                 P. 4

Informações sobre o Congresso dos 
Urbanitários está em destaque no site

O 10º Congresso dos Urbanitá-
rios será realizado nos dias 19, 20 e 
21 de novembro. No site do Sintius 
(www.sintius.org.br), a categoria 
poderá acompanhar as últimas in-

formações a respeito da organização 
desse importante evento. Um campo 
em destaque foi criado para facilitar 
o acesso de notícias sobre o Con-
gresso em nosso portal.

A CPFL Piratininga descontou de forma 
equivocada os valores da Contribuição

Assistencial/Confederativa dos 
associados do Sintius. Quem foi

 prejudicado com essa medida pode entrar 
em contato com a tesouraria do Sindicato
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A importância da participação
popular na área do Saneamento

Após uma grande onda de pri-
vatizações na área do setor elétrico, 
o Saneamento tornou-se a bola da 
vez. São cada vez mais frequentes 
as ações tomadas pelos nossos go-
vernantes do País para repassar esse 
setor estratégico para as mãos da ini-
ciativa privada.

Infelizmente, alguns desses pro-
jetos acabam passando, pois recebem 
o aval da maioria dos integrantes das 
casas legislativas. Por ser um tema 
que não reverte diretamente em vo-
tos, muitos parlamentares desconhe-
cem os detalhes dessa importante 
política pública, que faz a diferença 
na vida de cada brasileiro.

Em entrevista recente para a 
web rádio RBA Litoral, o ex-prefeito 
de Rio Claro e presidente por seis 

anos do Comitê de Bacias Hidrográ-
ficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, Cláudio Di Mauro, fez um 
alerta que algumas modificações 
na legislação querem enfraquecer a 
participação popular nas discussões 
sobre saneamento.

Trata-se de uma verdadeira con-
tradição essa postura das autorida-
des e dos legisladores que aprovam 
essa mudança, pois a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos prevê uma 
discussão democrática, descentrali-
zada e com participação popular.

Por esse motivo, Di Mauro, que 
é professor aposentado da Unesp e 
doutor em Geografia Física, alertou 
que o esvaziamento dos Comitês de 
Bacias no Estado tem gerado efeitos 
danosos, porque essas estruturas fi-
caram submetidas a interesses dos 
governantes, que, normalmente, es-
tão atrelados a entes privados ligados 
às áreas da agricultura e da indústria.

Diante desse cenário, é funda-
mental que os trabalhadores do sa-
neamento da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira precisam ter cons-
ciência da importância estratégica 
desse momento. 

A Diretoria do Sintius seguirá 
firme e forte nesse trabalho de mo-
bilização junto às autoridades para 
esclarecer e defender a todo custo 
a necessidade de se manter o sane-
amento como um serviço estatal e os 
malefícios da privatização do setor.

Palavra do diretor
O que fazer com os "abutres"

Infelizmente, a palavra “abutres” é 
o que podemos nominar todos aque-
les que insistem em retirar as conquis-
tas dos trabalhadores ativos, aposenta-
dos e pensionistas ao longo dos anos.

Com as privatizações das empre-
sas, principalmente do setor elétrico, 
os trabalhadores, ao longo dos anos, 
vêm sofrendo investidas de forma des-
leal pelos acionistas que tentam tirar 
dos trabalhadores o maior patrimônio 
construído ao longo de suas vidas, que 
é o plano de previdência. 

Os acordos da época hoje são esque-
cidos e não cumpridos por parte daqueles 
que se dizem patrocinadores. Além disso, 
alongaram as dívidas por mais 10 anos, 
dívidas essas que deveriam ser quitadas 
em 20 anos. Os lucros com os planos de 
previdência tomaram um chá de sumiço 
no bolso dos acionistas. Isso ocorreu às 

Jair Álvaro da Silva,
presidente do Sintius

Ubirajuí José Pereira,
secretário geral do Sintius

Fotos: Arquivo

custas daqueles que pouparam para ten-
tar garantir os últimos anos de suas vidas, 
colocando o alimento na mesa e tentando 
pagar o seu plano de saúde.

Dentro desse contexto, temos ainda 
os papagaios de pirata que acabaram de 
chegar nas empresas e se dizem conhece-
dores do assunto. Temos ainda aprovei-
tadores no circuito que, depois de eleitos 
pelos trabalhadores, vendem a categoria, 
dão as mãos para as empresas e comem no 
mesmo prato para não dizer outra coisa.

Em tempo de dias que, com certe-
za, esses aproveitadores que enganam 
os trabalhadores, não terão uma segun-
da oportunidade, pois já são bem co-
nhecidos e não terão mais os votos da-
queles que, infelizmente, os colocaram 
em cadeira que hoje não conseguem 
honrar. Serão enterrados e esquecidos 
e, se caso forem lembrados, serão lem-
brados como traidores daqueles que 
um dizem lhes deram comida quando 
os mesmos sentiam fome.

Estamos vivendo dias terríveis 
de incertezas, desgaste emocional, 
porém de muita serenidade e luta 
por parte daqueles que estão à frente 
da defesa dos trabalhadores. 

Nossas armas estão bem engatilha-
das e nossa linha de frente bem coman-
dada. Se o inimigo tem como sua me-
lhor arma calibre 38, temos aqui uma 
bazuca de força, coragem, determina-
ção, força de trabalho, vontade de ven-
cer e muita fé. Tudo isso se resume em 
união de todos nós contra os denomi-
nados abutres. Que Deus nos proteja.
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Aposentados e pensionistas

Câmara de Santos apoia a luta em 
defesa da Fundação Cesp/Vivest

Fotos: Isabela Menezes

O documento das entidades foi entregue ao Legislativo no dia 21 de setembro

A Diretoria do Sintius e represen-
tantes de outras entidades sindicais 
entregaram, no dia 21 de setembro, 
ao vereador de Santos Marcos Libório 
(PSB) um documento em defesa da 
Fundação CESP (Vivest).

O parlamentar também assumiu 
o compromisso de apresentar esse 
pleito dos beneficiários da ativa, apo-
sentados e pensionistas em Brasília, 
onde teve uma agenda no Congresso 
Nacional na semana seguinte.

Essa luta em defesa do patrimônio 
de todos aqueles que dependem da Vivest 
também tem o apoio da vereadora santis-
ta e ex-prefeita Telma de Souza (PT). 

O senador Paulo Paim (PT-RS) 
também recebeu uma cópia desse docu-
mento das entidades para que seja proto-
colada uma representação junto à Previc 
a fim de demonstrar os problemas que 
ocorrem na Vivest no que diz respeito às 

votações do Conselho Deliberativo para 
tratar de mudanças na previdência.

Medidas judiciais
Além dessas tratativas políticas, 

o Sintius entrará com uma ação judi-
cial em conjunto com as 14 entidades 
que fazem parte do pacto, contestando 
o descumprimento do regulamento 
do Comitê Gestor de Previdência na 
Vivest, o que originou a votação no 
Conselho Deliberativo, autorizando a 
CPFL a iniciar a etapa da migração. 

Em razão de todos os acontecimen-
tos, o Sindicato continua com tratativas 
jurídicas, pois, recentemente, o secretário 
geral da entidade, Ubirajuí José Pereira, 
o Bira, e o secretário de Finanças, David 
Sergio da Costa, estiveram reunidos em 
São Paulo com um escritório de advoca-
cia para dar encaminhamento em novas 
providências, que, com certeza, estarão 

dificultando as ações irresponsáveis das 
patrocinadoras. 

Os passos estão sendo dados na 

direção correta. Portanto, o momento 
é de paciência, positividade e união em 
busca da vitória.

Os beneficiários da complemen-
tação de aposentadoria e pensão 
(G-Zero) da Sabesp devem fazer o 
recadastramento até o dia 31 deste 
mês. Se isso não for feito, o paga-
mento será suspenso.

Essa medida é necessária para 
atualizar os dados na empresa, iden-
tificar revisões e reajustes do bene-
fício pago pelo INSS, coibir fraudes, 
bem como o pagamento de comple-
mentações irregulares após o óbito.

Para fazer o cadastramento, é 
preciso acessar o endereço https://
portalgzero.sabesp.com.br e infor-
mar o CPF e a senha cadastrada.

Na sequência, o usuário deve 
atualizar todos os dados cadastrais 
e de contato, lembrando que é mui-

G-Zero da Sabesp: recadastramento
deve ser feito até o dia 31 de outubro

to importante fornecer um e-mail e 
número de celular válido para rece-
ber o token de confirmação do re-
cadastramento, além de serem úteis 
para receber divulgação de informa-
ções e contatos futuros.

Este código somente será envia-
do se a pessoa solicitar e não deve ser 
fornecido a mais ninguém. A Sabesp 
informou que não solicita esse tipo 
de informação via WhatsApp.

É necessário estar munido de 
uma cópia do último extrato de pa-
gamento do benefício de aposen-
tadoria ou pensão para anexar ao 
processo. Em caso de dúvida, os as-
sociados podem procurar a Secreta-
ria de Assuntos para Aposentados e 
Pensionistas do Sintius.

A Diretoria do Sintius recebeu, no 
dia 20 de setembro, um grupo de apo-
sentados da Sabesp para discutir algu-
mas questões relacionadas aos apo-
sentados e pensionistas da categoria.

Um dos temas abordados é o 
fim do pagamento de novas pensões 
para os complementados da Sabesp 
(G-Zero) e das empresas de energia 

elétrica (4819). Essa medida injusta 
foi tomada com base na Reforma da 
Previdência, que entrou em vigor em 
novembro de 2019.

O Departamento Jurídico se co-
locou à disposição e ficou de estudar 
a possibilidade de ingresso de ações 
na Justiça para defender os interes-
ses dos companheiros.

Jurídico estuda ações para defender
aposentados e pensionistas G-Zero e 4819

A advogada Carla Mazzeo esteve reunida com um grupo de aposentados da Sabesp



Página 4 Outubro de 2021 Jornal Urbanitário

Cetesb

Cetesb
Para a discussão de assuntos

de interesse da categoria
Dia 4/11, às 13h, na agência de Registro
Dia 5/11, às 10h, na agência de Santos

Dia 5/11, às 14h, na agência de Cubatão

REUNIÕES SETORIAIS

TRT-2 determina reajuste
de 2,6% aos trabalhadores

no Dissídio Coletivo de 2020
O Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região (TRT-2) fez o julgamen-
to virtual do Dissídio Coletivo do 
ano passado apresentado pelo Sintius 
e pelo Sintaema, no dia 22 de setem-
bro, e determinou o reajuste de 2,6% 
em todas as cláusulas econômicas do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Porém, a empresa entrou com 
embargo de declaração no dia 7, 
com o objetivo de esclarecer alguns 
pontos da sentença. Com essa medi-
da, o prazo é suspenso até que o juiz 
se manifeste e a empresa ainda po-
derá entrar com recurso.

A corte definiu que a correção 
deverá ser feita de imediato nos sa-
lários, gratificação de férias, vale-
-refeição, vale-alimentação e outros 

auxílios. Esse índice de 2,6% repõe 
a inflação aferida entre junho de 
2019 e maio de 2020.

Histórico
No dia 27 de fevereiro do ano 

passado, o Sintius entregou a pau-
ta de reivindicações da categoria à 
empresa. Em 4 de maio, o Sindicato 
encaminhou ofício à direção da es-
tatal para reiterar o pedido de aber-
tura de negociação e a garantia da 
data-base.

No mesmo mês, a empresa jus-
tificou que estava aguardando a 
orientação da Comissão de Política 
Salarial (CPS), que determinou a 
suspensão das negociações coleti-
vas das empresas públicas estaduais.

Em novembro daquele ano, 
diante do impasse e do encerramen-
to das negociações com a Cetesb, os 
sindicatos entraram com o pedido 

de Dissídio Coletivo no TRT-2. 
O resultado obtido nos tribu-

nais representa uma importante 
conquista para os trabalhadores.

Isabela Menezes

Diretoria questiona tópicos da norma
da estatal em relação ao teletrabalho

A Cetesb desenvolve um plano 
piloto para realização de teletraba-
lho em funções que o serviço per-
mitir e desde que o trabalhador con-
corde com essa nova modalidade de 
cumprimento das suas obrigações à 
distância. 

Essa norma prevê que haverá 
uma revisão do desenvolvimento 
da norma em janeiro de 2022, caso 
a avaliação e estudo do piloto consi-
dere a necessidade de ser adequada 
alguma condição.

Nesse sentido, o Sintius se pro-
pôs a colaborar nesse estudo, apuran-
do junto aos trabalhadores propos-
tas de melhorias e para isso solicitou 
as funções e nomes dos funcionários 
que aderiram ao programa na nossa 
base territorial.

Além disso, foi solicitado, em 
ofício, esclarecimentos sobre o paga-
mento de horas extras nesse período, 
bem como o aditivo ao contrato de 
trabalho para avaliação do Jurídico 
do nosso Sindicato.
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CPFL Piratininga

Punição por multas de trânsito
gera indignação da categoria

A Diretoria do Sintius recebeu 
reclamações que os gestores da CPFL 
Piratininga informaram os trabalhado-
res em DDS (Discussão Diária de Se-
gurança) que a empresa está com uma 
nova tratativa em relação às multas re-
cebidas pelos trabalhadores.

A Diretoria da nossa entidade dei-

xa claro que os trabalhadores da com-
panhia não recebem adicional para 
dirigir o veículo da empresa, e sempre 
assumiram o custo das multas, assim 
como a pontuação inserida no sistema 
do Código Nacional de Trânsito.

O que mais chama a atenção é a 
CPFL falar em punição aos trabalhado-

res, sendo que já assumem todas as res-
ponsabilidades em relação à condução 
do veículo.  

Punir os trabalhadores por multas 
recebidas é querer ser mais realista que 
o rei, pois, pelo que sabemos, já existe 
um órgão federal que tem a competên-
cia legal para tal.

Acho que em vez de pensar em pu-
nição aos trabalhadores, a empresa de-
veria reciclar os trabalhadores com cur-
so presenciais, laborados por instrutores 
e não apenas cursos de direção defensiva 
de forma online . Portanto, o Sindicato 
está atento e não vai permitir punição 
para os trabalhadores. Fica a dica!

O Sintius e demais entidades re-
presentativas dos trabalhadores, que 
compõem a comissão da PLR 2022 
estabelecida em ACT, apresentaram 
para a Cteep algumas propostas que 
tornam o atual critério de cálculo e 

pagamento mais justo para a categoria. 
Mas a comissão voltará a se reu-

nir ainda em outubro para concluir 
o documento que será enviado à di-
retoria da empresa.

Dentre as propostas estão: conside-

Sintius apresenta em comissão propostas de melhorias
 para a Participação de Lucros e Resultados (PLR) 2022

Cteep

CPFL não cumpre agenda de reunião com entidades
A CPFL Piratininga cancelou a 

reunião programada para o dia 7 de 
outubro a fim de discutir as pendên-
cias do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2021/2023.

Os assuntos pendentes são: vale-
-lanche em horas extras, implante 
dentário, feriado na Escala 6x8x3 e  

convocação dos trabalhadores para 
trabalhar em dia de folga.

O que mais chama atenção é que 
as pautas foram discutidas em reunião 
com as entidades sindicais no dia 2 de 
setembro e ficou definida a data de 7 
de outubro para novas negociações.

A reunião foi cancelada no dia 4 

de outubro, mais de um mês após a 
última reunião, alegando confrontos 
de agendas. 

A Diretoria do Sintius quer dei-
xar claro aqui que as agendas dos 
trabalhadores têm que ser respeita-
das, porque nesses encontros serão 
tratadas pendências do ACT.

O Sindicato enviou um ofício 
repudiando essa atitude e solicitou 
nova agenda de imediato para pros-
seguir com as negociações. 

Estamos atentos! É preciso res-
peitar, de fato, os trabalhadores da 
CPFL, que são o principal patrimô-
nio da empresa.

rar o pagamento proporcional das metas 
a partir de 60% do atingimento; quando 
o indicador superar aos 100% da meta 
estabelecida, deve haver a recompensa 
com o reconhecimento da superação e 
pagar a categoria acima dos 100% tam-

bém; o montante pago com a PLR deve 
corresponder no mínimo a 1,5% do Eb-
tida e, além disso, o valor a ser recebido 
pelo trabalhador tem que ser, no míni-
mo, o valor recebido no ano anterior 
com a correção de índice de inflação.

Sindicato poderá representar pessoal da B. Tobace
A Diretoria do Sindicato 

entrou em contato recentemen-
te com dirigentes da empresa B. 
Tobace Engenharia e solicitou 
o agendamento de uma reunião 
para dar andamento nas tratativas 

de representação dos trabalhadores 
na base do Sintius, conforme esta-
belecido na Carta Sindical de nossa 
entidade.

Trata-se de aproximadamente 
100 trabalhadores que desenvolvem 

atividades de energia elétrica para a 
CPFL Piratininga.

Estaremos informando os tra-
balhadores de acordo com o anda-
mento das negociações com essa 
empreiteira. Vale lembrar que, após 

uma longa batalha desta Direto-
ria, os companheiros da Bureau 
Veritas passaram a ser represen-
tados pelo nosso Sindicato e, em 
pouco tempo, os companheiros já 
tiveram conquistas importantes.
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Sabesp

Governo Doria dá mais um 
passo para privatizar a empresa

O Conselho Diretor do Programa 
Estadual de Desestatização aprovou a 
recomendação para que a Secretaria 
da Fazenda e Planejamento efetue a 
contratação da International Finance 
Corporation (IFC) para analisar e dis-
cutir a privatização da Sabesp.

Esse anúncio foi feito pela compa-
nhia aos seus acionistas, no último dia 
29. Vale lembrar que a instituição que 
apontará as opções para reestrutura-
ção do capital da empresa é o braço 
privado do Banco Mundial.

Segundo o documento, "a cada 
etapa relevante dos trabalhos a serem 
realizados pelo IFC, a matéria deverá 
retornar" ao Conselho de Desestatiza-
ção para avaliação e prosseguimento 
das ações. 

Outros dois grandes estados 
também estão com o setor de sane-
amento público sob ataque: Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul.

No dia 28 de setembro, a Corsan 
(Companhia Riograndense de Sane-
amento assinou um contrato com o 
BNDES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social) no 
âmbito de um processo de privatiza-
ção da estatal, que prevê a realização 
de processo de oferta pública inicial 
de ações (IPO, na sigla em inglês) no 
próximo ano. 

O banco público será assessor 
direto do Governo do Rio Grande 
do Sul no IPO, que verá o controle 
do Estado ir para as mãos de inves-
tidores privados. Ao final desse pro-
cesso, o governo gaúcho ficará com 
participação de cerca de 30% no ca-
pital da Corsan.

Já o Governo do Rio de Janeiro 
abriu uma consulta pública, no dia 
30 de setembro, sobre o edital e os 
demais documentos que se referem 
à modelagem para a concessão de 

saneamento do Bloco 3, que, no pri-
meiro leilão realizado em abril não 
recebeu propostas.

A sociedade civil pode apresen-
tar sugestões até o dia 30 de outu-
bro. O lançamento do edital deve 

ocorrer em novembro e o leilão, em 
dezembro. 

Mais informações sobre esse 
processo podem ser obtidas no 
site www.concessaosaneamen-
torj2021.rj.gov.br.

Atendimento da Vivest na 
sede do Sindicato é retomado
No dia 6 de outubro, o Sindicato 

voltou a receber em nossa sede um 
representante da Vivest. Desta vez, 
foi para tirar dúvidas e esclarecer 
questões relacionadas ao plano de 
saúde Essência voltada apenas aos 
trabalhadores eletricitários.

Os interessados em agendar 
uma conversa no Sindicato com um 
representante da Vivest devem fazer 
essa solicitação na nossa secretaria 
pelo telefone (13) 3226-3200. Poste-
riormente, a pessoa será avisada do 
dia e horário de atendimento. 

Atendimento em São Paulo
A partir do dia 20 de outubro, a 

Vivest retomará o atendimento pre-
sencial aos participantes e beneficiá-
rios em novo endereço, na Avenida 
Paulista 1.374, em São Paulo. 

No entanto, para manter a segu-
rança de todos devido à pandemia da 
Covid-19, os atendimentos serão re-
alizados com horário marcado. Para 
agendar a visita na Vivest é preciso 
enviar e-mail para atendimento@
vivest.com.br. ou ligar no telefone: 
(11) 3065-3000 ou 0800-012-7173.

Ilustração: Isabela Menezes

Isabela Menezes

O atendimento presencial da Vivest no Sintius foi realizado no dia 6 de outubro

Vivest
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Saneamento

O novo relatório da Organização 
Mundial de Meteorologia (OMM) 
apontou que mais de cinco bilhões 
de pessoas poderão ter dificuldade 
de acesso à água em 2050. Em 2018, 
3,6 milhões de pessoas já não tinham 
acesso suficiente a esse líquido pre-
cioso por, pelo menos, um mês.

Esses dados constam no relatório 
"O Estado dos Serviços Climáticos 
2021: Água", que foi divulgado no dia 
5 de outubro, e contou com contri-
buições de mais de 20 organizações 
internacionais, agências de desenvol-
vimento e instituições científicas. 

Essa agência ligada à Organiza-
ções das Nações Unidas (ONU) re-
comendou a necessidade de ações 
urgentes para melhorar a gestão dos 
serviços de água e "aumentar os inves-
timentos nesta commodity preciosa".

Ao apresentar o documento, o 
secretário-geral da OMM, Petteri 
Taalas, foi enfático ao dizer que o 
mundo "precisa acordar para a imi-

nente crise de água".
Um dado muito preocupante é 

que, ao longo das últimas duas décadas, 
a reserva de água territorial, ou seja, a 
quantidade desse líquido obtido com a 
umidade nos solos, no gelo e na neve, 
diminuiu cerca de 1 centímetro por 
ano. As principais perdas foram regis-
tradas na Antártida e na Groelândia.

Para OMM, a situação é ainda 
pior, porque somente 0,5% da água 
na Terra está fresca e pronta para o 
consumo. Por esse motivo, o mundo 
ainda está muito atrás do prazo para 
alcançar o Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável número 6, que 
tem como meta o acesso à água e ao 
saneamento para todos.

Alerta
O novo relatório da OMM trou-

xe ainda outros dados alarmantes 
verificados a partir de 2000, como 
o aumento de 134% de desastres li-
gados a enchentes. Além disso, a du-

ração das secas subiu 29%. Por esse 
motivo, a entidade defende a neces-
sidade de integração dos sistemas de 
alerta, gestão e previsão de fenôme-
nos climáticos.

De acordo com o secretário-geral 
da OMM, Petteri Taalas, o crescimen-
to das temperaturas está causando 
mudança nos padrões de chuvas e 
nas temporadas agrícolas. Com isso, 
o impacto para a segurança alimentar 
e saúde humana é muito grande.

O representante da organização 
citou extremos do clima ligados à 
água, como as constantes enchentes 
excessivas no Japão, China, Indonésia 
e Nepal, que deixaram milhões de pes-
soas desalojadas e centenas de mortes.

Cerca de 60% dos serviços me-
teorológicos e hídricos nacionais 
- responsáveis pelo fornecimento 
de informações e alertas às autori-
dades e ao público em geral - "não 
dispõem de toda a capacidade ne-
cessária para prestar serviços cli-

máticos ao setor das águas".
A organização afirmou que em 

cerca de 40% dos países-membros 
"não há coleta de dados sobre as 
variáveis hídricas básicas" e em 
"67% deles não há dados hídricos 
disponíveis".

Os sistemas de previsão e de 
alerta para a seca são inexistentes 
ou inadequados em pouco mais da 
metade dos países. Em um terço 
dos países-membros, os sistemas 
de previsão e alerta para enchentes 
de rios também são inexistentes ou 
inadequados.

O representante da OMM tam-
bém fez uma observação importan-
te a respeito do Brasil.  "O principal 
desafio na região amazônica é o des-
matamento das áreas de floresta tro-
pical, e isso deve parar. Esse é um dos 
fatores que estão contribuindo para 
o aumento do dióxido de carbono 
em todo o mundo. É um risco para 
todo o ecossistema”, explicou.

Sérgio Vale/Agência de Notícias do Acre

Relatório da OMM aponta que, 
em 2050, mais de 5 bilhões podem 
ter dificuldades no acesso à água

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

É fundamental que a população saiba utilizar a água com racionalidade. Ações do homem têm provocado efeitos climáticos adversos, como no Acre (foto acima)
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Diversão e lazer

Venha aproveitar alguns dias de 
descanso na nossa Colônia de Férias

A Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba, é uma ex-
celente opção de lazer e diversão para 
os associados do nosso sindicato e seus 
familiares, independentemente da idade.

Em um local de fácil acesso e de 
frente para a Praia do Romance, esse 
patrimônio do Sindicato, de 210 mil 
metros quadrados, está rodeado pela 
natureza e oferta aos hóspedes um am-
plo espaço com piscinas para crianças 
e adultos, playground, campo de fute-
bol e quadra para a prática de esportes.

Os hóspedes têm acesso à pensão 
completa, ou seja, o café da manhã, al-
moço e jantar estão inclusos no valor 
da diária. Vale lembrar que até mesmo 
aqueles que não forem associados ao 
Sintius podem ter acesso à colônia 
como convidados.

Para o feriado prolongado de Fi-
nados, o Sindicato está oferecendo um 
pacote especial para os associados. 
Confira na tabela ao lado os valores e 
ligue o quanto antes para a Secretaria 
do Sintius para garantir a sua vaga!

Almir Ferreira de Lima - Ativa/Start
Amarilzo Raimundo de Aragão - Ativa/Start

Antonio Carlos dos Santos Cavaco - Aposentado/CPFL
Antonio Mauro da Rocha - Aposentado/Bandeirantes

Cicero Gomes Joaquim - Aposentado/CPFL
Ednaldo do Carmo Lopes - Ativa/Start
Jose Ailton Santos da Silva - Ativa/Start

Jose Carlos Ribeiro da Silva - Ativa/Start
Kleuson Fiel dos Santos - Ativa/Start
Laerte Silva de Oliveira - Ativa/Start

Marcio S Costa - Ativa/Start
Marcos Oliveira Liborio - Aposentado/CPFL

Nilton Zuchini - Aposentado/Eletropaulo
Odil Almeida Godinho - PDI

Osmar Lima da Silva - Ativa/CPFL
Paulo de Tarso Menezellio Catelli - Aposentado/CPFL

Pedro Eduardo da Conceição - Ativa/Start
Renato Oliveira do Nascimento - Ativa/CPFL

Robson Borges da Silva - Ativa/Start
Ronaldo dos Santos - Ativa/Sabesp

Ronaldo Machado Sardinha - Ativa/Start
Sergio Ribeiro - Aposentado/CPFL

Severino Alex Costa - Aposentado/CPFL
Solange de Souza Medeiros - Pensionista/CPFL

Vander Eugman - Start/Ativa

Novos associados

Falecimentos
José dos Santos II - Aposentado/Sabesp

Falecido em 17/07/2021

Celso Yoshiaki Nakate - Ativa/Sabesp
Falecido em 01/09/2021

Edina Sinarde Teodorico - Pensionista/Eletropaulo
Falecida em 12/07/2021

Confira abaixo os valores corretos 
das diárias para a alta temporada
A edição impressa deste mês do 

Jornal Urbanitário traz a republicação 
do banner com os todos os valores das 
diárias que serão cobradas na Colônia 

de Férias a partir do dia 16 de dezem-
bro. No mês passado, as informações 
sobre as diárias simples para adultos 
estavam erradas. 


