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No dia  22 de abril o Sintaema 
entregou a pauta de reivindicações 
dos trabalhadores da Sabesp ao 
superintendente de Recursos Hu-
manos, Walter Sígollo. O presidente 
Rene ressaltou a importância de se 
iniciar as negociações, visto que a 
pauta é ampla. Entre os vários pon-
tos conversados, a questão do pa-
gamento da periculosidade dos mo-
tociclistas foi colocada em mesa, e 
o superintendente informou que isto 

Na audiência do dia 29 de abril no 
Tribunal Regional do Trabalho- TRT 
entre o Sintaema e a Sabesp sobre 
os trabalhadores demitidos os quais 
o sindicato tentará a impugnação foi 
determinado pelo Tribunal um pra-
zo de 60 dias para análise da docu-

Em assembleia no dia 27 de 
abril, os trabalhadores da Sabesp 
aprovaram greve a partir do dia 5 
de maio pelo pagamento INTEGRAL 
(100%) do PPR 2014.

Conforme informado, a Sabesp 
aprovou o pagamento do PPR nos 
moldes estabelecidos (81%), porém o 
Conselho de Administração entendeu 
que essa decisão ainda deveria 
passar pela avaliação da Comissão 
de Políticas Salariais (CPS) do 
Governo do Estado de São Paulo. 
E para piorar, a Sabesp passou um 
informe falando que se a CPS não 
conseguisse aprovar os 81% até o dia 
30 pagaria 57% (índice contestado 
pelos sindicatos), e a diferença 
seria paga depois, caso houvesse a 
aprovação. 

Frente a isso, os trabalhadores 

Pagamento do PPR:
Trabalhadores aprovam greve a partir do dia 5

decidiram fazer greve para garantir o 
cumprimento do pagamento, visto que 
eles não têm culpa se algumas metas 

não foram atingidas, a culpa é da 
Sabesp, que está distribuindo rios de 
dinheiro aos diretores e aos acionistas.

Audiência sobre demissões:
Sabesp tem 60 dias para analisar lista

mentação pela Sabesp.
O prazo de 60 dias foi estipulado 

pelo TRT devido ao grande volume 
da documentação apresentada, que 
é amplo. 

CONTINUAMOS NA LUTA!

ASSEMBLEIA DIA 4 DE MAIO, ÀS 18H, NA SEDE DO SINTAEMA
PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO PPR

PELA REINSERÇÃO DOS DEMITIDOS
INCLUSÃO DOS TRABALHADORES DA SABESP

DIADEMA (SANED) NO PPR 2014
PROTESTOS NAS ÁREAS

Sintaema entrega pauta de reivindicações
à direção da Sabesp

está sendo analisado pelo depar-
tamento jurídico da Sabesp, e que 
nos próximos dias haverá uma deci-
são. Vale lembrar que esta questão 
ainda encontra-se em um imbróglio 
devido a empresas que entraram 
com liminares pedindo a suspensão 
da lei.

A Sabesp disse que nos próxi-
mos dias vai estabelecer um calen-
dário de negociações para discutir 
a pauta.

Conforme deliberado em assembleia, os companheiros e companheiras da Sabesp estão protestando nas áreas pelo pagamento do PPR

Trabalhadores protestam nas áreas

Em nota enviada aos trabalhadores na tarde do dia 30 de abril, a 
Sabesp confirmou o pagamento de 81% da folha de pagamento refe-
rente ao PPR 2014, sendo que 57% foram depositados  no mesmo dia 
e a diferença será paga no próximo dia 6 (quarta-feira).

Ressaltamos que esse resultado será discutido na
assembleia dos trabalhadores, dia 4 de maio.

Compareçam!

No final da tarde do dia 30, a 
Sabesp pagou 57% e disse que 
pagará a diferença no próximo dia 6.

Sabesp vai pagar 81% do PPR 2014 A LUTA CONTINUA!
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A pedido do Sintaema, a presiden-
te da Sabesprev, Liége Ayub, e demais 
representantes da direção estiveram na 
Sede do Sintaema, no dia 28 de abril 
para uma explanação sobre a atual si-
tuação da Fundação, tanto dos planos 
de saúde quanto de previdência.

Foram destacados alguns aconteci-
mentos da Sabesprev em 2014, como 
a implantação do simulador do Sabes-
prev Mais, investimentos no Exterior, 
244 novos recursos na rede credencia-
da e as economias de R$ 1,3 milhão 
na compra de medicamentos e R$ 6,8 
milhões na compra de próteses e ma-
teriais especiais relacionados à saúde.

Na manhã do dia 30, o corpo do 
trabalhador Josileu Fontes da Sil-
va, 39, foi encontrado na represa 
Billings, onde ele e outro trabalha-
dor, Jorge Jurkonis, 46, coletavam 
amostras de água no braço Rio 
Grande, no dia 28 de abril, quando 
desapareceram, e apenas o barco 
havia sido encontrado. Os dois tra-
balhavam na Sabesp do ABV.

As buscas continuam e o sin-
dicato está acompanhando o tra-
balho dos bombeiros. O Sintaema 
lamenta profundamente o acidente 
e acompanhará todo o desenrolar 
dos fatos para que as famílias des-
tes companheiros sejam assistidas 
neste momento.

Corpo de um dos 
trabalhadores é encontrado

Tragédia na Billings

No dia 13 de abril um homem foi 
morto à bala nas dependências da 
Sabesp da Zona Leste, na Avenida 
Nova Conquista. A vítima seria um 
segurança contratado por empresa 
terceirizada. 

Assassinato dentro da 
Sabesp

Segurança zero

Este crime leva preocupação ao 
Sintaema, visto que os trabalhado-
res do local estão apreensivos com 
a falta de segurança dentro da pró-
pria empresa. Vamos cobrar mais 
segurança. 

Sabesprev apresenta balanço 
da atuação ao Sintaema

Descaso na Adução Carapicuíba
No início deste ano o Sinta-

ema reclamou, inclusive com 
matéria neste jornal, da situa-
ção do pátio da Adução de Ca-
rapicuíba que se transformou 
em um verdadeiro bota-fora 
das empresas que despejam 
detritos e entulhos no local.

Estamos em maio e o proble-
ma além de não ter sido resolvi-
do, aumentou, visto que é gran-
de a quantidade de lixo que se 
acumula no local. Esses detritos 
muitas vezes são provenientes 

de barro contaminado por es-
goto, o que gera mau cheiro no 
local e riscos de contaminação, 

e o pátio ainda fica próximo ao 
refeitório, o que deixa os traba-
lhadores de estômago virado 

pelo mal estar causado.
Não bastasse esse proble-

ma, os trabalhadores sofrem 
com falta de uniformes novos 
e com as viaturas paradas por 
falta de manutenção. 

É muito descaso com 
esses companheiros que 

cuidam da manutenção das 
adutoras, um serviço que 
requer habilidade e muita 

responsabilidade. O Sintaema 
vai cobrar providências!

Foi informado que os planos de pre-
vidência estão com déficit de R$872 
milhões e que nos planos de saúde os 
gastos têm sido maiores que a arreca-
dação.

Quanto à questão de a Sabesp ter 
ou não pago o serviço passado, ques-
tão esta que gerou uma ação por par-
te do sindicato em outubro de 2010, 
foi informado que o perito já entregou 
o laudo que será disponibilizado pela 
Justiça às partes envolvidas na ação 
para análise.

A apresentação na íntegra estará 
disponível em breve em nossa página 
na Internet: www.sintaemasp.org.br

SAEG- Pauta de reivindicações foi entregue
O Sintaema entregou a pauta de reivindicações dos trabalhadores da SAEG à direção da empresa,

no dia 24 de abril. Em breve iniciaremos as negociações. Juntos na luta!
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O Sintaema iniciou em 27 de 
abril de 2015 as reuniões com os 
trabalhadores na sede da CETESB, 
com o objetivo de informar a todos 
os funcionários sobre campanha 
salarial deste ano. As reuniões tam-
bém serão realizadas nas agências 
metropolitanas e do interior da CE-
TESB e assim que tivermos as da-
tas divulgaremos a todos.

As reuniões têm um papel funda-
mental para atualização e interação 
com todos os trabalhadores, uma 
vez que existem diversos pontos 
em nossa pauta de reivindicação 
que necessitarão de atualizações.

Dentre os assuntos que estão 
sendo tratados nas reuniões pode-
mos citar as dificuldades que tere-
mos em nossa campanha salarial, 
diante do discurso do Governo de 
Estado de São Paulo em cortar gas-

Sintaema inicia reuniões na sede da Cetesb

tos, porém tal discurso não intimida 
o Sintaema, pois acreditamos que 
devemos avançar sempre e nunca 
retroceder nas questões trabalhis-
tas. 

Outro assunto que tem sido tra-
tado é o reflexo da possível aprova-
ção do famigerado PL 4330/04, que 
trata da autorização de terceirizar 
não somente as atividades meio, 
mas principalmente a atividade fim. 

O ponto de vista do Sintaema é 
no sentido de que este projeto de 
lei prejudica e muito os trabalhado-
res não somente no âmbito da CE-
TESB, mas também a todos os que 
têm o regime contratual regido pela 
CLT. Aprovar tal projeto é retroceder 
e não respeitar os direitos trabalhis-
tas que foram garantidos com muita 
luta e suor dos trabalhadores.

Diante dessa grande ameaça o 

Sintaema está frisando a importân-
cia de continuarmos lutando para 
avançarmos no quesito estabilidade 
de emprego, pois como é sabido, 
nosso acordo coletivo nos garante 
um percentual de 96% de todos os 
cetesbianos com estabilidade. 

A ideia é subir este percentual 
e garantir com isso a tranquilidade 
dos trabalhadores no exercício de 
suas funções.

O Sintaema ainda vem informan-
do aos trabalhadores as lutas que 
faremos a respeito do plano de car-
reira e do plano de saúde, pois são 
itens essenciais a todos os cetes-
bianos e que necessitam de melhor 
atenção para que possamos resol-
ver esse grande imbróglio.

Já no que diz respeito ao PPR de 
2014, diante do comunicado do Pre-
sidente da CETESB em 14/04/2015, 

que firmou compromisso de pa-
gar em 02/07/2015, o valor  de R$ 
6.939,89 para cada trabalhador que 
faz jus à participação integral, o 
Sintaema parabenizou a todos pelo 
cumprimento de 85,53% das metas 
estabelecidas, bem como reafirmou 
que o Decreto Estadual que garante 
este direito aos funcionários é fruto 
de luta histórica das centrais sindi-
cais, bem como de todos os sindica-
tos que representam os trabalhado-
res no Estado de São Paulo. 

Lutaremos para que o Decreto 
seja cumprido todos os anos, inclu-
sive que os diretores do Sintaema, 
o Coordenador do CRF e os cetes-
bianos que estão alocados na Se-
cretaria de Estado do Meio Ambien-
te sejam incluidos no PPR.

JUNTOS NA LUTA! 

Por fim o Sintaema está informando a todos funcionários da 
CETESB de que teremos de nos manter unidos e mobilizados, pois 
se a proposta da direção da CETESB não for a contento de todos, 
não descartaremos uma possível greve.  

Pauta de reivindicações dos trabalhadores 
da Cetesb foi entregue à direção da
empresa no dia 6 de abril 
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A Câmara Municipal de Barueri prestou homenagem ao Sintaema pelos seus 40 anos de lutas. A iniciativa partiu do 
vereador Dr. Junior Munhoz, que parabenizou a categoria e diretoria do sindicato, exaltando importantes momentos da 
luta.

SINTAEMA - 40 ANOS

A  polícia militar paranaense do 
governador Beto Richa (PSDB ) 
está massacrando professores da 
rede pública, que protestam contra 
o governo e seus deputados.

Dia 29 foi o dia em que a Polícia 
Militar, subordinada ao governador 
Beto Richa (PSDB) e ao secretário 
de segurança Fernando Francischi-
ni (Partido Solidariedade), agrediu 
violentamente estudantes, profes-
sores, servidores e cidadãos que 
queriam acompanhar a votação de 
uma Lei dentro da Assembleia Le-
gislativa do Paraná.

O confronto estava sendo de-
senhado desde o fim de semana, 
com a presença ostensiva de PMs 
por toda a região. Por determinação 
da Justiça, a pedido do governador, 
os professores foram proibidos de 
acompanhar a votação do projeto 
de lei que muda o custeio do Fun-
do de Previdência do Estado. Em 
fevereiro, Richa havia encaminhado 
um pacote de medidas, inclusive o 
da ParanaPrevidência, mas foi obri-
gado a recuar após a manifestação 
de mais de 50 mil servidores pelas 
ruas de Curitiba. No dia da votação, 
o prédio da Assembleia foi ocupado 

PSDB trata professores como criminososViolência

por mais de 1,5 mil manifestantes, 
obrigando  os deputados a abando-
narem o plenário para se reunir no 
restaurante da Casa. Temendoum 
confronto, Richa recuou e retirou o 
projeto da pauta de discussão.

Agora, Richa voltou à carga. 
Antes, determinou que a PM cer-
casse toda a região e impedisse a 
chegada de ônibus e manifestan-
tes. Desde a segunda-feira, 27, os 

professores começaram a onda de 
protestos. No dia 29  seria votada a 
proposta do Executivo que sugere, 
entre outras medidas, que os mais 
de 34 mil aposentados com mais de 
73 anos e que não contribuíram com 
o Fundo Previdenciário passem a 
receber seus benefícios não mais 
do governo, mas da previdência do 
Estado. Com isso, o governo alivia-
ria seu caixa em 142,5 milhões de 

reais por mês, mas provocaria um 
enorme furo na poupança previden-
ciária dos servidores. Até o final do 
governo Richa, o rombo estimado é 
de cerca de 7,5 bilhões de reais.

É revoltante a forma como os pro-
fessores são tratados pelo governo 
tucano do Paraná, coincidência ou 
não, os professores de São Paulo, 
que tambem é governado pelos tu-
canos, estão em greve há mais de 
um mês e não são sequer recebidos 
para negociar.

Esse o governo do PSDB: trata 
trabalhador como bandido. Aqueles 
que deveriam ser idolatrados por 
levarem educação à população, os 
professores, que bravamente resis-
tem ao que o governo quer enfiar 
goela abaixo, são covardemente 
agredidos. Lamentável e revoltante.

O SINTAEMA
É SOLIDÁRIO AO 
MOVIMENTO DOS 

PROFESSORES DO PARANÁ 
E DE SÃO PAULO, E 

REPUDIA COM VEEMÊNCIA 
ESTA VIOLÊNCIA 

PRATICADA PELO PSDB.
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Contra a
terceirização

Direitos da Criança e do Adolescente

Sintaema e CRF se reuni-
ram para discutir a questão do 
fantasma da terceirização que 
assombra a classe trabalha-
dora no Congresso Nacional. 
Na Fundação há áreas que 
já são terceirizadas, como a 
limpeza, vigilância, transpor-
tes e monitoramento, e, além 
de não concordarem com a 
terceirização existente, Sinta-
ema e CRF lutarão para que 
outras áreas não sejam afeta-
das, caso o maléfico PL seja 
efetivado.

O diretor do Sintaema, Ademir Lourenço Junior, esteve no município de Registro-SP, onde participou 
da Conferência Municipal do Direito da Criança e Adolescente que deliberará idéias para projetos de 
políticas públicas. Ademir é conselheiro na Comissão de Preservação do Direito da Criança e Adoles-
cente.

JUNTOS
NA LUTA!

O Sintaema está construindo um ato preparatório com as centrais e 
sindicatos de Osasco e região em defesa dos direitos dos trabalhadores,  
da Petrobras e contra o PL 4330/04.

Também retomamos nossa participação no Conselho Regional de 
Saúde do Trabalhador. 

Devido à estiagem que ainda assola São Paulo, o Departamento de 
Esporte, Cultura e Lazer do Sintaema instalou mais uma caixa d’água de 
20 mil litros para que não haja o desconforto de faltar água aos nossos 
associados e suas famílias quando em descanso na Colônia.

È importante frisar que a economia deve continuar a ser feita, sem des-
perdícios de água, e esta reserva será mais para prevenção e urgências 
no caso da falta deste vital elemento que é a água. 

Ação sindical Colônia de férias Melhorias na Colônia


