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 Empresas Privadas

BEM-VINDOS OS TRABALHADORES DA ACQUA BOOM 

 No dia 21 de novembro os trabalhadores da Acqua Boom Análises Ambientais, de Araraquara, aprovaram a 
representação do Sintaema para seus direitos. 

Bem-vindos, estamos juntos!

No último dia 18 os companheiros da Sabesp dos 
Polos Carapicuíba, Barueri e Adução puderam eluci-
dar dúvidas sobre uma doença muito séria: o câncer 
de próstata. 

Ministrada pelos doutores da Santa Casa, Celso de 
Oliveira, urologista e  Marineide Carvalho, oncologis-
ta, a palestra teve extrema importância na prevenção 
e tratamento da doença.

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA

 Jurídico

ATENÇÃO: JUSTIÇA 
LIBERA PAGAMENTO AOS 

TRABALHADORES DA AÇÃO 
DA ESCALA DE REVEZAMENTO 

DE 2005
Conforme informamos anteriormente, a ação da 

escala de revezamento movida pelo Sintaema em 
2005 teve enfim o desfecho favorável depois de 11 
anos, na qual os trabalhadores saíram vitoriosos.

Agora chegou o momento tão esperado pelos 
companheiros em receber o que lhes é devido, con-
forme orientação do Departamento jurídico do Sinta-
ema:

A partir do dia 5 de dezembro, os trabalhadores 
devem comparecer em horário bancário ao Banco do 
Brasil do Fórum Ruy Barbosa – Av. Marquês de São 
Vicente, 235 – Térreo, munidos de CPF, documento 
de identidade (RG ou CNH) e número de conta ban-
cária para depósito. Parabéns aos companheiros por 
esta vitória! 

 Cetesb

SINTAEMA PEDE AJUDA 
AOS TRABALHADORES

Durante o processo da ação da escala, a pedido de 
alguns trabalhadores, o sindicato entrou com manda-
do de segurança contestando o ato do juiz que indefe-
riu o levantamento parcial dos créditos. Porém, a jus-
tiça negou e infelizmente o sindicato terá de arcar com 
custas processuais no valor de quase R$ 1 milhão.

Frente a isso o Sintaema pede a doação de 5% 
(doação esta que foi referendada em assembleia dos 
trabalhadores) para custear as despesas processuais 
e a manutenção das demais lutas da categoria que es-
tão em curso e as que virão.  

Fomos vitoriosos nesta luta e contamos com a 
compreensão de todos os trabalhadores.

Favorecido: Sintaema
Banco 033 Santander – Agência 0724 
CC 13.000071-9 - CNPJ: 43.556.877/0001-76

PLANO DE CARREIRA 
OU PIADA?

Foto: Luiz Geraldo dos Santos (Gera)

É de se indignar o que estão fazendo com o Plano 
de Carreiras que foi implantado na Cetesb depois de 
tantos anos de lutas dos trabalhadores.

Desde o ano passado que a Cetesb não paga a 
movimentação resultante da Avaliação por Competên-
cias, e este ano não será diferente, a Companhia alega 
não ter recursos para essa finalidade.

O plano de carreira é uma conquista histórica dos 
companheiros e companheiras da Cetesb, porém a 
empresa o transformou em uma piada de mau gosto, 
já que não há qualquer resultado positivo disso: sem 
promoções na prática, apenas avaliação no papel, e 
sem o devido reconhecimento salarial.

A pergunta que não quer calar é: por que então 
realizar a avaliação se não haverá promoções e muito 
menos o devido pagamento? O Sintaema buscará a 
resposta e vai cobrar da empresa um posicionamento 
claro sobre isso, do jeito que está não podemos mais 
ficar. Vamos lutar para que o plano seja efetivado na 
prática, e não somente no papel. 

Juntos na luta!

 Sabesp

 O Sintaema esteve presente no Encontro na-
cional da CTB Visão Classista sobre a Diversidade 
Social, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de 
Janeiro-RJ. 

O encontro propiciou importantes debates e in-
serções sobre a diversidade social e a importância 
desse assunto na sociedade.

DIVERSIDADE
SOCIAL

 Política

Foto: Luiz Geraldo dos Santos (Gera)
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 Sabesp - Aumento do Vale-Alimentação e aplicação do plano de cargos

Reunidos em assembleia no dia 24 de novembro 
os trabalhadores da Sabesp aprovaram por ampla 
maioria a proposta do TRT sobre as reivindicações de 
aumento do vale-alimentação e aplicação do plano de 
cargos e salários, reivindicações essas que ficaram 
para ser rediscutidas pós-acordo, neste mês, porém a 
empresa não havia se manifestado e os trabalhadores 
fizeram protestos exemplares nas áreas, o que culmi-
nou na audiência no TRT no dia 22 de novembro.

TRABALHADORES ACEITAM PROPOSTA DO TRT
E AGUARDARÃO NOVA AUDIÊNCIA

 

-Iniciar o processo de avaliação em dezembro de 
2016, com prazo até fevereiro de 2017 para a implan-
tação, com a garantia de que, assim que implantado, 
seja retroativo a 1º de dezembro de 2016;

-Aguardar resposta do Codec/CPS sobre a altera-
ção dos critérios da avaliação e apresentá-la na audi-
ência do dia 14/02/2017;

-Compromisso em dar retorno sobre o aumento 
do vale-alimentação na mesma audiência que esclare-
cerá os critérios do plano de cargos e salários;

-Avaliar a possibilidade de adiantar o pagamento 
da 2ª parcela do 13º salário e da cesta de Natal para o 
dia 1º de dezembro;

Além dessas colocações, o TRT também propôs 

a criação de uma comissão de estudos paritária para 
avaliar a alteração de jornada de trabalho dos em-
pregados admitidos a partir de 2009. Nesta questão, 
ocorre que para os trabalhadores admitidos a partir 
de 2009 a Sabesp poderia alterar o horário da jornada 
de segunda a sexta-feira para terça a sábado, o que a 
empresa já vem fazendo em algumas áreas do Baixa-
da Santista e do Interior.

O Sintaema não concorda com essa modalidade, 
uma vez que a Sabesp alega que esse procedimento 
seria para reduzir horas-extras, porém a redução de 
horas-extras deve ser advinda de mais contratação de 
trabalhadores via concurso público, e não com altera-
ção da jornada.

O Tribunal propôs o comprometimento por parte da Sabesp em:

Protestos e mobilizações nas áreas foram 
determinantes para esse desfecho

Graças à combatividade dos trabalhadores, 
que mobilizaram dezenas de áreas da Sabesp 
com protestos, a empresa recorreu ao tribunal 
e conseguimos avançar com a proposta. Se não 
fosse essa união e exemplo de luta da categoria, 
a Sabesp não teria se manifestado.

De acordo com a Sabesp, o pedido de aumen-
to do Vale-alimentação ainda está no Codec. Es-
peramos que até a próxima audiência no dia 14 
de fevereiro de 2017 a empresa se sensibilize e 
atenda ao pleito, inclusive quanto à aplicação do 
Plano de Cargos e Salários retroativo a 1º de de-
zembro.

“O que vem por aí não será fácil, com esse go-
verno golpista atacando a classe trabalhadora de 
todos os lados com projetos de terceirização, re-
formas trabalhista e previdenciária, PEC 55 e re-
forma no ensino, no qual os estudantes merecem 
todo nosso apoio e reconhecimento. Dentro deste 
contexto tão adverso, conseguir uma proposta foi 
um avanço frente a tantos golpes”, disse o presi-
dente Rene Vicente. “Os trabalhadores estão de 
parabéns!”, finalizou.

Juntos na luta!
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JS: Outra medida anunciada como forte intenção 
do governo golpista de Temer em implantar é a con-
cessão do setor de saneamento à iniciativa privada. 
Sabemos que em algumas cidades de outros países 
a privatização desse setor essencial foi um fracasso, 
como em Buenos Aires, Paris e Cochabamba, a pon-
to de os governos retornarem o setor à concessão 
pública. Qual sua opinião sobre mais este ataque ao 
patrimônio público?

Helifax: Defendo o saneamento público, de qua-
lidade, universalizado e com controle social. É a 
forma mais adequada de garantir o acesso a todos 
a esse bem inadiável. Temos conhecimento de ci-
dades onde a privatização se deu e o resultado foi 
aumento da tarifa e quase nada de investimentos. 
O compromisso com saneamento público engendra 

 Entrevista

A OPINIÃO DE QUEM TEM A EXPERIÊNCIA
Para falar das medidas que 

estão sendo anunciadas 
pelo desastroso e ilegítimo 
governo Temer o Jornal do 

Sintaema (JS) entrevistou o 
companheiro Helifax Pinto 
de Souza, trabalhador da 

Sabesp e ex-presidente
do Sintaema

Helifax Pinto de Souza tem 58 anos, é Técnico em 
Agrimensura, tem Curso Superior de Tecnologia em Qualidade 
Total e trabalha na Sabesp há muitos anos, hoje como Técnico 
de Sistema de Saneamento. É monitor do CES – Centro 
Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. Foi presidente 
do Sintaema por duas gestões, primeiro presidente da CTB 
estadual, diretor de imprensa por duas gestões, diretor de 
formação por uma gestão, delegado sindical por três anos e o 
primeiro conselheiro eleito para a Sabesprev.  

coisas que extrapolam a mera noção de relação de 
compra e venda ou um simples negócio como se 
vê nas relações econômicas do dia a dia. Não, o sa-
neamento exige uma visão mais estratégica – esta-
dista, por assim dizer. Realmente, fico preocupado 
com o saneamento ter mais ou menos investimentos 
em função do grau de lucratividade que se obtém.  
Minha compreensão é que o Estado deve alargar a 
visão sobre o saneamento e consequentemente cha-
mar para si. Não abrir mão disso. Convencer-se da 
real possibilidade na promoção da saúde preventiva 
em detrimento da corretiva e, ao mesmo tempo, a 
economia que isso propicia no orçamento da saúde. 
Enfim, não podemos admitir riscos de descontinui-
dade de um serviço essencial em função de certos 
interesses. Por isso defendo a modalidade, confor-
me enunciei acima. 
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Para proporcionar momentos de lazer aos asso-
ciados que gostam de jogar um futebol o Sintaema re-
formou o campo da Colônia de Férias, e nada melhor 
que uma reinauguração com um show de bola com 
várias partidas entre a categoria.

Dia 3 de dezembro, a partir das 9h
Colônia de Férias de Nazaré Paulista

Juntos na luta, juntos no lazer!

 Colônia de Férias

REINAUGURAÇÃO DO CAMPO
SERÁ SHOW DE BOLA!

O Sintaema participou do 7º Encontro Nacional 
das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalha-
dor e da Trabalhadora nos dias 16, 17 e 18 do Diesat 
– Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas 
de Saúde e Ambiente do Trabalho, em São Luiz no 
Maranhão.

Importantes assuntos foram debatidos para a saú-
de dos trabalhadores e o sindicato esteve presente 
para ampliar os conhecimentos e poder aplicá-los no 
dia a dia da categoria.

 Saúde e Segurança


