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Jornal dos SINDICALIZE-SE

Aposentados
SINTAEMA/SP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Filiado a

Departamento dos Aposentados promoveu a já tradicional viagem à 
cidade de Aparecida, Terra da Padroeira, no dia 20 de março.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ESTÃO NA PAUTA! Leia na  Pág. 4
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O evento foi abrilhantado pelo 
Coral da AAPS – Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da 
Sabesp, que encantou a todos com 
belas canções. Houve sorteio de 
brindes e um delicioso lanche da tarde 
para fechar o evento. 

Juntos na Luta

Juntos na Luta

Para se despedir de 2014 e no ensejo vibrar para os desafios de 2015, os 
aposentados e pensionistas participaram da Confraternização natalina promovida 
pelo Departamento dos Aposentados do Sintaema, no dia 10 de dezembro passado.

Confraternização reuniu antigos conhecidos 

Faça seu cadastro e receba nossos informes pelo WhatsApp!

É rápido e facil:
1- Adicione o número +55 11 9.8313-2263 em sua lista de contatos do telefone;
2- Abra uma nova conversa no WhatsApp com este número de telefone que acabou de adicionar;
3- Envie uma mensagem com o seu nome completo, Cidade e Estado.
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Contamos com vocês! Editorial

Nesta nova gestão teremos novamente 
à frente do Departamento dos 
Aposentados o companheiro José 
Salvador, que retorna com garra e 
disposição à atribuição.

“Caros aposentados, 
aposentadas e pensionistas, 
a nova direção do Sintaema 
está aqui para fortalecer 
todas as batalhas da 
categoria, da qual vocês são 
parte importante na história 
de lutas desta entidade.

Vocês são exemplos de 
combatividade a serem 
seguidos, visto que muito 
contribuíram nas conquistas 
e ainda nos ensinam a lutar.

Nesta nova gestão, 
teremos novamente à frente 
do Departamento dos 
Aposentados o companheiro 
José Salvador, que retorna com 
garra e disposição à atribuição.

Agradecemos à 
companheira Laura Juvêncio, 
que durante três anos 
administrou o departamento 
com muita dedicação e 

responsabilidade, realizando 
atividades que ampliaram 
os conhecimentos dos 
aposentados e motivaram 
atitudes do dia a dia.

Eu agradeço a todos por 
estarem conosco, contamos 
com a sempre bem-vinda 
presença de vocês nas lutas e 
nas comemorações. Estamos 
juntos na luta!

Um forte abraço.”

Rene Vicente dos Santos
Presidente do Sintaema

Juntos na Luta
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Juntos na Luta Sorteio para o feriadão de Corpus Christi e Festa Junina
Este ano a nossa tradicional Festa Junina da Colônia será no dia 4 de junho junto com o feriado de 
Corpus Christi, e por este motivo faremos o próximo sorteio para estes dois eventos. O feriado será 
de 4 a 7 de junho.

Data do sorteio: 25 de abril de 2015, às 10h, na Sede do Sintaema

Obs: Somente poderão participar os sócios munidos de carteirinha de associado, juntamente com o RG 
ou último Holerite. Caso o sócio não possa comparecer somente poderão participar do sorteio a esposa, 
filho (maior de 14 anos), pai ou mãe, mediante comprovação do grau de parentesco.

Caso marido e mulher forem associados, não será permitido que um use as duas carteirinhas para 
participar do sorteio. Neste caso, traga um filho, pai ou mãe para participar.

OBS: SÓ SERÁ PERMITIDA UMA CASA POR ASSOCIADO. FAVOR CHEGAR COM 30 MINUTOS 
DE ANTECEDÊNCIA PARA CONSULTA.

Casa grande para 12 pessoas: R$ 110,00 a diária 
Casa pequena para 8 pessoas: R$ 90,00 a diária                        

APOSENTADOS E PENSIONISTAS ESTÃO NA PAUTA!Campanha Salarial

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor do Departamento dos Aposentados: José Salvador - 
Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian – Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 24.298

Projeto gráfico e Diagramação: Zyon Arte Visual e Web -
Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050

Pabx: (11) 3329-2500 - Departamento dos Aposentados: (11) 3329-2537/2534 
Site: www.sintaema.com.br - E-mail: aposentados@sintaema.com.br - Tiragem: 2 mil exemplares

VALORES:

Juntos na Luta

1.10 – COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL AOS EMPREGADOS (AS) APOSENTADOS (AS): A Cia. manterá 
a sistemática de pagamento da complementação de aposentadoria e pensão aos empregados (as) e pensionistas 
enquadrados na Lei 4819/58 e outros instrumentos constantes na Norma Interna 056/94.
1.11 – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO AOS EMPREGADOS (AS) APOSENTADOS (AS): A Cia. garantirá aos 
pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/58 o mesmo valor da complementação salarial que era recebido pelo aposentado 
(a) falecido (a), conforme previsto na legislação atual e jurisprudência firmada a respeito.
1.12 – EQUIVALÊNCIA SALARIAL AOS EMPREGADOS (AS) APOSENTADOS (AS): A Cia. assegurará o 
enquadramento dos aposentados (as) e pensionistas para efeitos de Complementação Salarial o que estabelece a Lei 
4819/58 em conjunto com a Norma Interna 056/94, sempre que ocorrerem alterações no plano de cargos e salários da 
SABESP ou reajustes salariais diferenciados por categoria funcional.
2.23 – PLANOS MÉDICOS: A Cia. assegurará aos aposentados (as), pensionistas e seus respectivos dependentes a 
permanência no Plano Pleno conforme a Lei 9656/98 e RN 279, para isso a empresa deverá pagar o valor total da 
mensalidade.
12 2.23.1 - A Cia. garantirá ao empregado(a) aposentado(a) da Sabesp permanecer como beneficiário, juntamente 
com seus dependentes, no plano pleno de assistência médico da Sabesprev, conforme determina a legislação básica dos 
planos de saúde privados (Lei 9656 de 03/06/1998 e RN 279). Esta cláusula deverá ser extensiva aos ex-empregados (as) 
que se aposentaram antes da vigência da lei. A manutenção dessa condição é obrigatória a todo grupo familiar inscrito 
quando da vigência do contrato de trabalho. Ocorrendo a morte do titular ficam garantidos os direitos aos dependentes 
assegurados.

Confira as reivindicações do Sintaema em relação à pauta deste ano que será 
entregue em breve na campanha salarial 2015 da Sabesp:


