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sabesprev

O Sintaema esteve em Brasília no dia 6 de outubro com o 

Fórum das Entidades e protocolou uma carta junto à Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC) solicitando o intermédio do órgão 

entre o Fórum e a Sabesp/Sabesprev. O documento entregue 

solicita ainda que a SPC analise e vistorie os números expostos na 

proposta da empresa, pois a situação continua preocupante e os 

participantes querem uma solução viável.

No último dia 5 o Fórum se reuniu novamente com o presidente da Sabesp e levou a 

preocupação dos participantes com relação a aprovação do plano nos moldes em que foi 

apresentado ao SPC. O Fórum também levou a proposta alternativa elaborada pela consultoria 

contratada e as entidades. O presidente Gesner se comprometeu a apresentar a proposta na reunião 

do Conselho de Administração da Sabesp que aconteceria no dia 7, porém, até o fechamento desta 

edição não houve qualquer retorno sobre o resultado da reunião em relação ao pleito.

Frente a esse quadro o Fórum se reuniu na última semana e decidiu promover um ato público em 

defesa do plano previdenciário no Sindicato dos Eletriciários, onde ocorrerá uma exposição a respeito 

da situação, sobre a proposta da Sabesp e a proposta elaborada pela consultoria contratada pelo 

Fórum. É importante a presença de todos que puderem estar nesse ato para fortalecer a luta pelo 

plano previdenciário.

Dia 23/10, todos no ato em defesa 
do plano previdenciário! 

Local: Sindicato dos Eletricitários
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Sintaema esteve com os  trabalhadores da Foz do Brasil - Mauá 
(acima) em setorial no dia 07 de outubro e com os trabalhadores 

do Polo da Sabesp de Osasco (abaixo) para interagir com os 
companheiros em relação aos seus anseios

    sabesp

O Sintaema recebeu a denúncia de que a Superintendência da 
Sabesp de Presidente Prudente estava veiculando através do correio 
eletrônico informações pessoais de cada trabalhador, como nome, cargo, 
absenteísmo, quem recebe adicionais e os respectivos valores, e o quanto 
cada trabalhador gerava de “prejuízo” à empresa, numa atitude absurda 
e desrespeitosa que levou o Sintaema a denunciar o procedimento na DRT 
de Presidente Prudente.

Uma mesa redonda foi realizada na Delegacia no último dia 29 
e a superintendência foi proibida de continuar com essa prática 
constrangedora de expor os trabalhadores.

Chega de 
constrangimento!

A luta continua

presidente prudente

De maneira intempestiva, a Sabesp desligou da CIPA um 

diretor do Sintaema, alegando que ele não está presente na 

empresa. O diretor em questão foi eleito o ano passado para 

a CIPA e para a direção do sindicato, e assumiu ambas as 

funções em janeiro deste ano, então por que somente agora 

a Sabesp o desligou? Além do mais, como diretor e cipeiro 

o companheiro é presente e atuante na empresa, sempre 

em contato com os trabalhadores e denunciando qualquer 

irregularidade, portanto não é justa a alegação da Sabesp, que 

mais parece estar perseguindo o companheiro justamente por 

ele ser do sindicato.

Outro fato questionável é que a decisão de desligar o 

diretor sindical da CIPA ocorreu em uma reunião extraordinária 

conduzida por um trabalhador que, embora seja técnico de 

segurança, não é integrante da Comissão.

Frente a este acontecimento o Sintaema já ingressou na Justiça 

do Trabalho com uma ação de reintegração do diretor à CIPA.

Conforme informamos na última edição do jornal, o Sintaema 

ganhou em 2ª instância a ação referente aos trabalhadores 

da Sabesp da escala de revezamento, inclusive o acordo já 

foi publicado. Os  trabalhadores desta modalidade que não 

estão contemplados na ação e quiserem pleitear o mesmo 

direito devem procurar o diretor do sindicato de sua área, pois 

o departamento jurídico já está estudando a possibilidade de 

entrar com reclamações trabalhistas plúrimas (vários funcionários 

de um mesmo local de trabalho).

Perseguição?

Processo de turno 
de revezamento
Quem não está contemplado poderá 
entrar com ação
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Representantes e advogados do Sintaema conduziram a reunião

Atendentes 
lutando pelos 
seus direitos

sabesp

    

Venda de imóveis na 
Sabesp gera preocupação

A onda de venda de prédios da Sabesp vem gerando 
insegurança entre os trabalhadores, como no caso do 
Complexo da Leopoldina, que será destinado a um parque. Os 
companheiros da MO, MC e CSL estão preocupados, pois não 
sabem qual serão seus destinos, para onde irão, se será longe, e 
outras dúvidas, visto que muitos moram por perto ou têm filhos 
estudando nas redondezas. 

Diante dessas incertezas e comentários que afligem os 
trabalhadores, o Sintaema já agendou uma reunião com o 
Superintendente da MO para o dia 19 de outubro, e também 
buscará contato com as superintendências das outras áreas.

Mesmo com a pressão de algumas chefias para que os 

trabalhadores não comparecessem, vários atendentes, técnicos de 

atendimento, delegados sindicais e suplentes de várias regiões do 

Estado participaram da reunião realizada na sede do Sintaema no 

último dia 3 para debater e deliberar sobre a jornada de trabalho e a 

abertura das agências que foi estendida para 8 horas diárias.  

Além de informações importantes trazidas pelos participantes, a 

reunião contou com advogados do sindicato que falaram sobre CLT, 

OIT, OMS, dissídios coletivos e sentenças contra a Sabesp, e, com essa 

junção de dados, muitos pontos foram esclarecidos e comprovados, 

como a nulidade da alteração do contrato de trabalho por adesão, o 

prejuízo comprovado aos vencimentos dos funcionários, o prejuízo à 

saúde do trabalhador e o descumprimento de jornada regulamentada / 

imposição de jornada não oficial, entre outros.

O Sintaema é favorável a abertura das agências o maior período 

possível para a população, mas desde que se respeite a jornada 

anteriormente disciplinada na justiça do trabalho, o intervalo para 

refeição e descanso, conforme a CLT, horário móvel, plano de carreira 

e os vencimentos dos funcionários, bem como a contratação de mais 

funcionários aprovados para atendentes através do recente concurso. 

Um amplo debate foi realizado, com bastante interação dos 

atendentes, resultando no encaminhamento de várias ações, como 

uma mesa redonda no TRT, mobilização nas agências pela contratação 

dos atendentes concursados, representação no Ministério Público do 

Trabalho, Carta aberta à População, reuniões regionais, construção de 

um seminário de  TSC´s e fiscalizações do ministério do trabalho,  

entre outras.

Polo de Osasco também vive mesma tensão



Associados, o sorteio para o feriadão de Natal e Ano Novo na 
Colônia será em 14 de novembro (sábado), às 10h, na sede do 
Sintaema.

Os interessados devem comparecer com meia hora de antecedência, 
munidos de carteirinha de sócio ou holerite. Os associados do Interior 
podem se inscrever até as 17h do dia 13 de novembro através do 
telefone (11) 3329-2537. Aproveite! Venha curtir nossa colônia!

Já está em nossa página na Internet o regimento e demais informações 
sobre o Fundo de Amparo aos Lutadores (FAL), constituído por uma 
contribuição específica aprovada em assembleia com a finalidade 
única de assistir financeiramente por um período pré-estabelecido 
trabalhadores e trabalhadoras sócios do Sintaema na condição de 
dirigentes, delegados, integrantes da CIPA eleitos pelos trabalhadores e 
trabalhadoras e ativistas que, no exercício de suas atribuições, venham 
a ser demitidos pelo empregador por prática anti-sindical que mereçam 
ações jurídicas demandadas pelo Sintaema. 

Acesse www.sintaema.com.br, no link do departamento jurídico.

colônia de férias

expressas
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No feriado do dia 12 de outubro o Departamento de Esporte, 
Cultura e Lazer do Sintaema promoveu uma série de atividades com a 
criançada. Brincadeiras, jogos e gincanas animaram os pequenos no 
belo dia de sol que fez em Nazaré Paulista.

Dia das Crianças foi de arrasar!Sorteio para o feriadão de 
Natal e Ano Novo

Fundo de Amparo aos 
Lutadores – FAL

crianças
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Gerador de prejuízos  
faz aniversário

Trabalhadores cantaram 
parabéns aos geradores 
apelidados de “Faísca e 
Fumaça”, que custaram caro 
à empresa e que estariam 
substituindo provisoriamente 
um painel elétrico quebrado, 
problema que foi abordado 
nesse jornal na edição 709.


