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Nos dia 26,27 e 28 de setembro foi realizado o 2º Congresso Nacional da CTB, com a presença de 
delegações de todo o Brasil e 27 delegações internacionais, reunindo cerca de 2 mil pessoas no Anhembi, 
sendo que 33% desse público foi formado por mulheres. Várias personalidades da política nacional 
também prestigiaram o Congresso.

Sob o lema “Unidade para enfrentar a crise” o congresso deliberou sobre o fortalecimento da luta pela 
redução da jornada sem redução dos salários e o fim do fator previdenciário, entre outros importantes 
assuntos. O Congresso também resolveu aprofundar a discussão sobre a realização de uma nova Conclat 
– Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, além de prestar solidariedade ao povo hondurenho e ao 
presidente deposto, Manuel Zelaya. A nova direção da CTB foi eleita no último dia do Congresso, onde o 
companheiro Wagner Gomes foi reeleito à presidência da Central. 

Durante o congresso a CTB afirmou ter como objetivo priorizar a unidade da classe trabalhadora, 
verdadeira protagonista dessa central classista, democrática e plural.

Sintaema no 2º Congresso Nacional da CTB

congresso da ctb



2 05 a 19/out/2009 – www.sintaema.com.br

No último dia 23 o 
Sintaema foi recebido 
em audiência pelo 
Superintendente 
Regional do Trabalho, 
José Roberto de Melo, 
do Ministério do 
Trabalho e Emprego para tratar vários assuntos pendentes que não 
conseguem ser sanados pela Sabesp, e pontos relativos à saúde e 
segurança do trabalhador. 

O superintendente comprometeu-se a constituir um grupo de trabalho 
que, em conjunto com o Sintaema, buscará solucionar as questões.

Sintaema é recebido em 
audiência

Superintendente vai criar grupo de trabalho

    

O Sintaema 

percorreu o 

Litoral Norte e o 

Vale do Paraíba 

em reuniões 

setoriais com os 

trabalhadores. 

Estamos juntos!

A luta 
continua

sabesp

O Sintaema participou no dia 29 de setembro do protesto em frente à 
Cetesb/Secretaria de Meio Ambiente promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Proteção Ambiental (Proam) contra empreendimento imobiliário Alphaville 
da Granja Viana e a flexibilização na emissão de licenciamentos.

Além de ameaçar animais em extinção, o empreendimento 
compromete toda a vegetação nativa local, sendo que a área 
desmatada corresponde a 28 campos de futebol, segundo o Proam. 

Os protestos foram no sentido de pedir mais rigidez nos 
licenciamentos, pois, segundo os ambientalistas, há muita flexibilidade 
na emissão dos mesmos, o que gera prejuízos ao meio ambiente, 
como nesse caso, e muitas vezes não acontecem audiências públicas, 
enfim, o ato alertou para a falta de procedimentos mais eficientes na 
aprovação desse tipo de obra. 

O Sintaema apoiou o protesto pela sua causa em si e também 
porque acredita que os licenciamentos podem vir a ser prejudicados 
com a reestruturação da Cetesb (a “Nova Cetesb”), visto que o quadro 
é escasso, os técnicos, que se desdobram para cumprir com suas 
tarefas, não são orientados para saber as prioridades, e talvez essa 
ausência de rigidez cobrada pelos ambientalistas nos licenciamentos já 
possa ser resultado da nova estruturação. E enquanto isso, o presidente 
da Cetesb e o Secretário de Meio Ambiente parecem não tomar 
conhecimento do que acontece.

Graças a uma liminar ajuizada pelo Instituto e acatada pela Câmara 
de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça, a obra está paralisada e 
terá que receber estudos ambientais mais criteriosos e seguros, com 
acompanhamento direto do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
O Sintaema estará solidário a esta causa.

Sintaema apóia protesto 
contra devastação ambiental

cetesb

Ilha Bela

São José dos CamposUbatuba

Ubatuba

Pindamonhangaba

São Sebastião
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Pela continuidade das negociações
Em defesa do plano previdenciário da Sabesprev, o Fórum 

das Entidades se reuniu no dia 28 de setembro com o presidente 
da Sabesp, Gesner Oliveira, e protocolou ofício solicitando a 
continuidade das negociações sobre o novo plano, embora o plano 
da Sabesprev já tenha sido aprovado no Conselho de Administração 
(a empresa paga 48,6% do déficit, cabendo aos empregados 
51,4%, caso haja a manutenção da modelagem Benefício Definido; 
se os empregados migrarem para a Contribuição Definida, a 
empresa ampliará sua participação em 60%). 

O Fórum reiterou suas preocupações e a necessidade de 
se chegar a um consenso, caso contrário terá que deliberar 
encaminhamentos de luta. A reunião contou com o apoio e 
presença dos deputados estaduais Davi Zaia (PPS), Rodolfo da 
Costa e Silva e Samuel Moreira (PSDB). 

Paralelo a essas ações, o Fórum enviou uma carta à Secretaria de 
Previdência Complementar solicitando uma nova análise das premissas 
e avaliações atuariais apresentadas para as mudanças propostas. 

No dia 5 de outubro o Fórum se reunirá novamente com a 
Sabesp.

Novo Plano previdenciário é aprovado pelo voto de 
minerva

Em reunião do Conselho Deliberativo da Sabesprev no último 
dia 25 foi colocada em pauta a aprovação de mudança do Plano 
Benefício Definido (atual BD) para a nova modalidade proposta 
pela Sabesp, o “Sabesprev Mais”, chamado de Contribuição 
Definida (CD), que foi apresentado aos conselheiros. 

Os conselheiros eleitos discutiram vários pontos do 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no último dia 25 que não é da Competência da Procuradoria do Trabalho recorrer diretamente 

perante o STF, e que somente o Procurador Geral da República é competente para discutir a alegada nulidade dos contratos de trabalho da 

Sabesp no período entre 1988 e 1990. 

Com o resultado favorável aos pós-88, vale lembrar a luta do sindicato, que promoveu várias ações políticas e jurídicas, protestos, além do 

grande movimento “Sou legal”, reunindo milhares de trabalhadores em passeata da Avenida do Estado até a Praça da República, em abril de 

2008, em repúdio e contrariedade ao entendimento da Procuradoria do Trabalho.

regulamento, e deixaram bem claro que a Sabesp, durante anos, 
omitiu a verdadeira situação aos participantes, e,  portanto 
é a única responsável por este déficit e teria que assumir 
sua responsabilidade pagando a totalidade do déficit, mas, 
irresponsavelmente, a empresa não deu a devida atenção e a 
situação foi se agravando.

 Nos últimos anos os governos estaduais adotaram uma 
política de rebaixamento de salário, diminuição no quadro de 
trabalhadores, e a não contratação de mão de obra própria através 
de concurso publico, gerando assim um impacto negativo no plano 
previdenciário. 

A empresa nunca envolveu os conselheiros eleitos, sindicatos e 
associação na construção de um plano previdenciário, foi assim em 
2005 e 2007, na tentativa de mudanças do plano, e mais uma vez 
agora, em 2009. Os conselheiros eleitos sempre foram favoráveis 
da participação conjunta e da construção de alternativas para esta 
questão.

Os conselheiros eleitos votaram contra este novo modelo do 
plano, pois o plano oferece um incentivo muito pequeno para a 
migração, além de não oferecer a renda vitalícia para invalidez e 
morte e joga para o participante todos os riscos do plano. Como 
o voto de minerva fica por conta do presidente do Conselho, que 
representa a empresa, o novo modelo foi aprovado por 4 votos a 3. 

Os conselheiros eleitos e o Fórum das Entidades não desistirão 
desta batalha para que a empresa assuma o déficit na sua 
integralidade e inclua a renda vitalícia no regulamento, pois este 
modelo não atende aos anseios dos trabalhadores, que, por anos, 
confiaram no plano previdenciário lhes foi oferecido.

sabesprev

Mantida a liminar favorável aos trabalhadores

pós-88
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O Plano de Cargos e Salários (PCS) é uma ferramenta de gestão 
da empresa que, imprimindo o conceito de “colaborador”, estabelece 
um ambiente competitivo entre os trabalhadores, uma política de RH 
que tem como objetivo elevar o nível de produtividade e impor uma 
espécie de controle sobre o trabalhador.

Se do ponto de vista da empresa o PCS coloca o trabalhador 
“na mão” do empregador, aumentando seu compromisso com a 
empresa, por que a Fundação Florestal não a põe em atividade?

Não há uma política de RH na Fundação, muito menos a 
preocupação com a valorização do trabalhador, embora a cobrança 
de produtividade impere na gestão das dezenas de Unidades de 
Conservação (UCs) que estão sob o comando dessa instituição.

Não haverá PCS na Fundação enquanto não houver uma política 
de RH ou um projeto real de defesa de meio ambiente no Estado, ou 
seja, enquanto a política que perdura no comando desse Estado há 
quase 16 anos não for mudado.

O Sintaema continuará mobilizando os trabalhadores tanto na luta 
para aplicação de um PCS que atenda às suas expectativas quanto 
para a mudança do projeto estadual que aí está. Nossa reflexão deve 
partir dessa premissa.

Plano de Cargos: o que fazer?

fundação florestal

Em 30 de setembro foi eleita a nova Comissão Sindical dos 
trabalhadores da Desga Ambiental para o período 2009/2010. Aos 
companheiros Ataíde e Roberto desejamos uma gestão de muitas 
realizações.

Com a convocação da 4ª Conferência Estadual das Cidades, que 
tem como lema este ano “Cidade para todos e todas com gestão 
democrática, participativa e controle social”, deu início em todo o Estado 
o processo de realização das conferências municipais, e a temática 
será “Avanços, dificuldades e desafios na implementação da Política de 
Desenvolvimento Urbano”.

As conferências municipais serão realizadas até 15 de dezembro 
deste ano, a Conferência Estadual será nos dias 27 e 28 de março, e a 
Nacional de 24 a 28 de maio de 2010.  

A conferência é um importante instrumento de democracia e participação 
popular nas discussões e criação de políticas públicas urbanas. Participe, 
cobre a adesão do prefeito de sua cidade, e se o Executivo não inscreveu a 
cidade, cobre de seus vereadores, pois este ano o legislativo também pode 
fazer a convocação, e a própria sociedade civil organizada pode e deve se 
inscrever e assim ter voz nesses fóruns para melhorar seu município. 

Como defensor de políticas públicas de qualidade, o Sintaema já faz 
parte da Comissão Preparatória Estadual, através do segmento sindical.

Vem aí a 4ª Conferência das Cidades

Desga Ambiental

O Pólo de 
Manutenção de 
Cotia foi invadido no 
dia 8 de setembro 
por seis elementos 
que renderam os 
dois vigilantes e 
um funcionário 
da manobra que 
chegava para 
substituir os colegas. Um dos vigilantes foi obrigado a abrir as portas 
em busca de cofres ou caixas eletrônicos, e depois de muito apanhar 
de um dos invasores, conseguiu convencê-lo de que não havia ali o 
que eles procuravam. Os invasores levaram cinco computadores e 
fugiram, não sem antes fazerem ameaças. 

Logo em seguida foi acionada a central de segurança da Leopoldina, 
que não tomou atitude alguma pelo acontecido. A Polícia também foi 
acionada, mas não compareceu ao local. 

No dia 26 de setembro foi a vez do Polo de Manutenção de 
Itapevi ser invadido por dois elementos que tentaram surpreender o 
segurança local para lhe roubar a arma, mas a tentativa foi frustrada 
porque o segurança conseguiu escapar e acionou a polícia, que, 
neste caso, chegou ao local  logo em seguida, mas os elementos 
conseguiram fugir. 

Há tempos o Sintaema vem registrando em seu jornal os diversos 
assaltos que ocorrem na Sabesp e a necessidade de a empresa 
investir em segurança, mas parece que tanto a Sabesp quanto o 
governo estadual não estão preocupados com isso. Continuaremos 
denunciando e cobrando providências, afinal, é a vida do trabalhador 
que está em risco.

Brincar de fazer segurança

assaltos

Fruto de negociações 
entre o Sintaema 
e a Saned, foi 
assinado no dia 
30 de setembro 
o Programa de 
Participação e 
Resultados para 
o período de 
setembro/09 a 
agosto/10, a ser pago 
em outubro de 2010.
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No último dia 21 o Sintaema esteve reunido na Sabesp-CR, onde 
foram discutidos vários pontos de interesse da categoria, como o 
Programa de Participação nos Resultados (PPR), em que Sintaema 
protocolou ofício solicitando que a empresa pague os 10% que foram 
retirados quando efetuado o pagamento referente à PPR de 2008. 
Paralelo a isso, o sindicato continuará dando encaminhamento ao 
processo junto ao TRT, ainda sem data para o julgamento;

Já sobre o PPR 2009 a empresa fará uma apresentação referente às 
metas, mostrando o que já foi alcançado e o que falta cumprir em 2009.

Outro importante assunto discutido foi o plantão a distância, o 
Sintaema reclamou da falta 
de padronização que há na 
empresa e que os trabalhadores 
são acionados sem relação 
prévia e sem estar recebendo 
o correto, que é 1/3 da hora 
após o turno, e nos finais de 
semana estaremos orientando os 
trabalhadores a não atenderem 
os chamados das chefias se não 

estiverem sido escalados para isso, inclusive os trabalhadores não 
poderão ser punidos por isso. A empresa vai orientar a seguir a regra 
de pagamento de um 1/3 da hora fora do horário de serviço.

Sobre o disque-denúncia – sindicância, alertamos a empresa 
em relação ao que vem ocorrendo no dia a dia, pois quando um 
trabalhador é investigado, ele não tem o direito à defesa ou à 
presença de um diretor do sindicato. A empresa ficou de averiguar a 
possibilidade de nossa participação.

O Sintaema também questionou a Sabesp em relação à veracidade 
do Plano de Cargos e Salários que está sendo divulgado na intranet, 
datado de agosto de 2009. A Sabesp respondeu que esse esboço de 
PCS foi encaminhado ao CODEC e que está esperando uma resposta 
para poder aplicá-lo.

Quanto à avaliação que está ocorrendo em algumas áreas, não há 
verba, sendo mais uma pesquisa de clima, conforme a empresa.

sabesp-cr

O Sintaema ainda solicitou à empresa que faça uma apresentação 
para o Sintaema do GVA – Geração Valor Agregado, para que 
possamos conhecer o programa e debater com os trabalhadores.

Sindicato também se reuniu com empresa em Itapetininga
Também com o objetivo de expor os problemas pendentes, o 

Sintaema, os delegados e suplentes se reuniram em 21 de setembro com 
a Superintendente de Itapetininga e o RH da Sabesp para tratar de vários 
problemas detectados nas áreas.

A exemplo da reunião em São Paulo, nessa também foi abordado 
o plantão a distância e a questão dos trabalhadores que não recebem 
o adicional de sobreaviso, embora exerçam a tarefa, inclusive com 
transferência de chamada do plantão para o celular pessoal ou 
corporativo, ou mesmo com a incumbência verbal, por parte da gerência, 
de ficar à disposição da empresa.

Outro ponto colocado pelo Sintaema é a questão dos credenciados 
conduzindo equipamentos de transporte da Sabesp com peso bruto acima 
de 10 toneladas, o que fere própria norma da empresa. Fato este que pode 
trazer graves consequências aos trabalhadores na eventualidade de um 
sinistro, além do que, a continuidade dessa situação caracteriza desvio de 
função, visto que esse trabalho só pode ser feito por motoristas.

O Sintaema ainda abordou a falta de disciplina na escala da ETA e 
manobra (Bombas) Itararé, contrariando a portaria 412 de 20.09.07, 
do Ministério do Trabalho,  que trata 
do regime de turnos ininterruptos de 
revezamento.

Para todos os casos o 
encaminhamento foi o 
disciplinamento do cumprimento das 
normas que, constando da ata, as 
transforma em importante documento 
para os devidos acertos.

Vale lembrar que esses mesmos assuntos foram pontos de pauta 
da reunião com a CR, ambas visando à aplicação dos procedimentos 
corretos em toda a empresa.

Sintaema se reúne com a CR

A ação trabalhista interposta pelo Sintaema em 2005 referente aos 
trabalhadores da Sabesp que se ativam em escala de revezamento foi 
apreciada em audiência no último dia 29, em 2ª instância, pela 10ª 
Turma do TRT, que, por unanimidade, ratificou a sentença favorável aos 

Sobre o processo de turno de revezamento

Reunião na Ponte Pequena

Na Capital e no Interior Sintaema colocou em pauta vários assuntos pendentes, inclusive o plantão a distância

trabalhadores proferida em 1ª instância. 
Após a publicação do acórdão o Sintaema orientará os 

trabalhadores contemplados, bem como aqueles que não manifestaram 
interesse em fazer parte da ação à época.

Reunião em Itapetininga



    sabesp

Trabalhadores da Sabesp 
de Presidente Prudente 
passaram  um agradável 
final de semana na Colônia 
de Férias de Nazaré 
Paulista, com muito lazer e 
confraternização. Associado, 
a Colônia é sua, desfrute-a 
com seus familiares e 
amigos, faça sua reserva!

No dia 23 de setembro 
o Núcleo de Aposentados 
do Sintaema promoveu o 
Baile da Primavera para 
festejar a chegada da 
estação das flores.

O evento foi aberto 
pelo Coral de Caieiras, 
que cantou belíssimas 
músicas, e depois o baile 
foi animado pela dupla de violeiros Anderson e Flavinho.

aposentados
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Estão abertas as inscrições para o “Curso de Formação Sindical 
do Sintaema-Módulo1”, voltado para todos os trabalhadores 
sindicalizados.

O curso será de um dia (sábado), distribuídos por municípios do 
Interior – S.J.dos Campos, Itapetininga, Franca, Presidente Prudente, 
Fernandópolis, Lins, Botucatu e Itatiba (essas cidades são apenas 
referências regionais, podendo o curso ser realizado em qualquer 
município da região, dependendo da distribuição geográfica dos 
interessados), e na Capital (zonas Norte, sul, Leste, Oeste e Centro, 
sendo que todas as aulas serão realizadas na Sede do Sintaema. 

O número mínimo de participantes é de 20 trabalhadores por 
região, e, atingindo esse número, informaremos com antecedência 
o local e data. os trabalhadores devem procurar os locais mais 
próximos.

Inscrição
A ficha de inscrição estará disponível em nossa página da Internet, 

através do link www.sintaema.com.br/docs/Ficha_de_Inscricao.pdf. A 
ficha deve ser preenchida e entregue em mãos ao diretor do Sintaema 
da área, ou enviada através dos e-mails pgady@sintaema.com.br ou 
pinhe@sintaema.com.br, ou ainda pelo fax (11) 3313-6096, a/c de 
Paulo Gady/Formação. 

O Módulo I vai abordar: A evolução das sociedades, Origem 
e papel dos sindicatos, Movimento sindical no Brasil e História do 
Sintaema.

Inscreva-se, participe, forme-se e estimule outros companheiros!

Curso de Formação SindicalAposentados comemoraram 
a chegada da Primavera

curso
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Por iniciativa do Sintaema foi enviado pelo deputado estadual 
Zico Prado (PT) à Secretária de Saneamento e Energia, Dilma Pena, 
um requerimento de informações no último dia 11 questionando 
a quantidade, nomes, cargos e atribuições dos assessores da 
presidência da Sabesp. 

Em seu requerimento, o deputado ainda pergunta sobre a 
pretensão da Sabesp em alienar os imóveis dos Complexos da Costa 
Carvalho e da Vila Leopoldina, e, se realmente existir essa intenção, o 
porquê de a empresa ter investido em reformas nesses locais se havia 
a intenção de aliená-los. 

O deputado, que sempre esteve em sintonia com a luta da 
categoria, também pergunta se existe a intenção da Sabesp em 
alienar outros imóveis da empresa. O Sintaema acompanhará 
o trâmite do requerimento para dar mais informações à 
categoria. A íntegra do requerimento está em nossa página da 
Internet, acesse www.sintaema.com.br/docs/Requerimento_de_
Informacao_Sabesp.pdf

Deputado questiona Sabesp

Coral de Caieiras no Baile dos Aposentados


