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SABESPREV - PLANO DE SAÚDE:
SINTAEMA É CONTRA AS MUDANÇAS!

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema

Leia na Pág. 4

Sintaema e demais entidades levaram a preocupação
com o plano ao presidente da Sabesp
Pág. 3

Cetesb - Plano de carreira em debate Pág. 3

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA SABESP
Dia 19 de agosto, às 18 horas, na Sede do Sintaema

Pauta: Plano de Saúde Sabesprev
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Sabesp Sintaema se reúne com SabespPPR

A reunião faz parte da reivin-
dicação dos sindicatos para que 
sejam feitas reuniões bimestrais 
com as entidades para o melhor 
acompanhamento e discussão 

Os conselheiros estão contribuindo na construção do Plano de 
Saneamento de Jandira, e a importância da renovação da prestação 
de serviços com a Sabesp tem sido colocada em pauta.

O que vem ocorrendo é que a 
Sabesp alega que não quer cor-
tar o adicional de periculosidade, 
mas está fazendo uma revisão, 
inclusive alguns trabalhadores já 
tiveram o corte do adicional de 
uma maneira truculenta e antide-
mocrática.

Isto é inadmissível, já que exis-
te em acordo coletivo assinado 
pela presidência da Sabesp para 
o pagamento desses adicionais, 
com base no GHE, e o Sintaema 
não vai permitir que trabalhadores 
expostos a riscos pertinentes das 
funções executadas tenham corte 
do adicional. 

Os trabalhadores correm ris-
cos, a Sabesp não pode simples-

O evento tradicional na região aconteceu na sede do clube de cam-
po da Associação Sabesp, em Lins, no dia 25 de julho, e contou com 
excelente público, cerca de 400 pessoas das unidades da Sabesp de 
Lins, Tupã, Botucatu, Fernandópolis, Jales, Monte Alto, Novo Horizonte 
e São Paulo com a delegação do Sintaema e representantes da Asso-
ciação Sabesp. 

Na ocasião o Sintaema foi destacado pelos seus 40 anos de uma 
história de lutas. A festa esportiva contou com a presença dos presiden-
tes do Sintaema, René Vicente dos Santos e da Associação Sabesp, 
Persio Faulim de Menezes, além do superintendente da RT, Antonio Ro-
drigues da Grela Filho e do Secretário de Esportes de Lins, Luiz Henri-
que Ramos da Silva, representando o prefeito de Lins, Edgar de Souza. 

Conforme conquistado e firmado no acordo coletivo deste ano, a Sabesp 
afirmou em reunião no dia 21 de julho que aplicará 1% de forma linear no 
Plano de Cargos e Salários até o final de julho, de acordo com as regras 
do Plano. Uma vitória dos trabalhadores, parabéns! 

das metas. A Sabesp apresentou 
os dados e metas para o próximo 
PPR, e informou que para a pró-
xima pesquisa de satisfação, em 
novembro, será usada uma nova 

metodologia. Antes a pergunta 
que balizava o PPR no índice de 
satisfação da população era so-
bre a satisfação geral. Agora o 
método será baseado pelo resul-
tado da soma de três perguntas e 
o resultado dividido por três: sobre 
a satisfação em relação à água, 
ao esgoto e ao atendimento.

De acordo com a empresa, 
essa metodologia medirá com 
mais precisão a meta para o PPR. 
A próxima reunião será em 14 de 
outubro, e o Sintaema estará pre-
sente.

Juntos na luta!

Periculosidade Não à revisão da periculosidade nas ETA’s!

Jandira Pela renovação do contrato
Juntos na Luta

Diretores do Sintaema que fazem parte do Conse-
lho Municipal de Saneamento de Jandira estão de-
fendendo a renovação do contrato entre a Sabesp e 
aquele município

mente querer rever um estudo 
que foi aprovado e acordado, os 
companheiros são expostos a ris-
cos elétricos, químicos e de afo-
gamento, inclusive nos sistemas 
isolados.

O sindicato ainda alertou aos 
trabalhadores que façam relató-
rios de suas atividades diárias 
anotando no livro de ocorrências 
nas operações das ETA’s e noti-
fique as CIPAS para que possam 
participar desta discussão mos-
trando mapas de risco e cobrando 
treinamentos específicos da cada 
área. Por exemplo: é correto co-
locar cadeado em equipamentos 
dos quais os trabalhadores preci-
sam ter acesso? Existe risco? 

Ou seja, tudo isso precisa ser 
analisado em conjunto com tra-
balhadores, CIPA e Brigada de 
incêndio. 

Frente a este problema, que 
já foi relatado na edição anterior 
do Jornal do Sintaema, o sindi-
cato vai enviar uma lista com os 
nomes dos trabalhadores que ti-
veram seu adicional cortado e da-
queles que têm direito e que até 
o momento não estão recebendo, 
depois solicitar uma reunião em 
caráter de urgência com a CR 
para discutir esta questão.

Se ocorrerem mais cortes de 
adicional o Sintaema vai parali-
sar as unidades, não aceitaremos 
esta situação. Estamos juntos!

Para tratar de um assunto 
que vem preocupando os 

trabalhadores das ETA’s na 
Sabesp, uma “revisão de 

processos” de quem recebe 
adicional periculosidade o 
Sintaema se reuniu em sua 
Sede com trabalhadores de 

cada ETA para expor a situa-
ção e tomar providências, no 

dia 4 de agosto.

Confraternização em Lins

XI Torneio 9 de Julho foi um sucesso 
de público e de confraternização

Em várias áreas da Sabesp há falta de uniformes para os trabalha-
dores, e os que chegam são de péssima qualidade. As faixas reflexivas 
esquentam demais e deixam marcas nos trabalhadores. Isto é um ab-
surdo e o Sintaema vai cobrar providências.

Graças ao empenho do Sintaema e da gerência local, o pátio da Sabesp - Adução Carapicuíba foi limpo. 
Ainda há um pouco de material ao fundo do pátio, mas já está sendo providenciada a remoção.

O Sintaema já havia cobrado a limpeza dos entulhos que estavam incomodando demais os trabalhadores 
locais, inclusive por duas vezes registramos no jornal a queixa, e agora o problema está enfim resolvido.

Adução Carapicuíba Enfim, limparam o pátio! Trabalhadores da Sabesp precisam 
de uniformes com qualidade!
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Plano de Saúde Situação é preocupante Juntos na Luta

Na ocasião, Sabesp e Sa-
besprev se posicionaram a favor 
do diálogo e colocaram que seria 
necessário tomar medidas emer-
genciais.

No dia 4 de agosto, em reu-
nião com os conselheiros, Sa-
besp e Sabesprev apresentaram 
a proposta inicial de contenção 
de gastos. Através da interven-
ção dos conselheiros consegui-
mos diminuir o impacto sobre os 
trabalhadores, já que sabíamos 
que diante de nossa negação a 
qualquer mudança a Sabesprev 
poderia usar o voto de minerva e 

É importante que os trabalhadores participem da assembleia que definirá os rumos da luta!
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Sabesprev

aprovar o que ela quisesse. No úl-
timo dia 5 houve reunião extraor-
dinária do Conselho Deliberativo, 
quando apresentaram as medidas 
de contenção de gastos.

Nossos conselheiros mantive-
ram a posição contrária às altera-
ções, mas a proposta foi aprovada 
por maioria.

O problema, como dissemos, 
é extremamente complicado, por 
isso é fundamental a participação 
dos trabalhadores nas setoriais 
para fortalecermos a luta em de-
fesa do Plano Pleno (dos traba-
lhadores da ativa), que é, sem 

dúvida, o mais importante bene-
fício de nossa categoria. Ainda 
que o sindicato entenda que me-
didas devem ser tomadas, como 
o descredenciamento de presta-
dores que cobram preços abusi-
vos, continuará lutando para que 
o plano mantenha a qualidade na 
rede de serviços e para que esta 
conta não fique nos ombros dos 
trabalhadores.  Somos contra as 
mudanças, nossos conselheiros 
atuaram em defesa dos trabalha-
dores e vamos continuar cobran-
do da Sabesp mais recursos. 

A luta vai continuar.

Conforme já havíamos pautado 
em nossos informativos por 

diversas vezes, nosso plano de 
saúde está passando por sérias 
dificuldades apresentando um 

déficit mensal em torno de
R$ 4 milhões. Diante deste fato 

o Sintaema e entidades repre-
sentativas se reuniram com as 
presidências da Sabesp e a da 

Sabesprev para buscarmos uma 
solução e montar uma comis-
são tripartite para a discussão 

do assunto

Graças à gestão de repre-
sentantes do Sintaema e do 
Sindicato dos Engenheiros jun-
to à Sabesprev, a Clínica Pró-
-Coração, do Dr. Paulo Magno, 
que seria descredenciada no dia 
1º de setembro por questões 
administrativas e contratuais, 
continuará atendendo os traba-
lhadores da Sabesp.

A suspensão foi revogada e 
os trabalhadores podem conti-
nuar com o bom atendimento 
oferecido pela Clínica.

Juntos na Luta!

Todos na
assembleia!

É fundamental
a presença para
definirmos os

próximos passos 
desta luta!

Sintaema consegue
suspender

descredenciamento
de clínica

O plano de carreira precisa de 
correções, da forma como está 
não atende às expectativas.

A Cetesb não pagou as movi-
mentações do plano em 2012 e 
2014, das avaliações por compe-
tência e profissional alegando não 
ter verba, argumento este respal-
dado na cláusula 17 do plano, que 
prevê o não pagamento do plano 
na ausência de recursos.

Frente a este problema que 
persiste, o Sintaema fez gestões 
em outras esferas.

Levou a reivindicação, entre 
outras, à Secretária de Meio Am-
biente, Dra. Patrícia Iglesias, no 
último dia 10. 

A Secretária achou justo o plei-
to e comprometeu-se  a conversar 
com o Governador para resolver 
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CETESB Plano de Carreira

Juntos na Luta

Trabalhadores querem um plano decente e com pagamento real

Cansados de ter um 
plano de carreira 

que não contempla 
os seus anseios, 

ao contrário, frus-
tra ainda mais, os 
trabalhadores da 

Cetesb
aprovaram na

assembleia no dia 
29 de julho uma 

greve para agosto.

esta questão e também sobre o 
pagamento do PPR a funcionários 
da Cetesb que trabalham na SMA. 

O Sintaema também cobrou 
providências para o PLANO DE 

CARREIRA NO CONSEMA, onde 
tem assento representando os 
sindicatos, no dia 21 de julho.  E 
vamos continuar na luta pelo Pla-
no de Carreira que todos almejam!

No dia 13 de agosto houve o 
dissídio coletivo de greve no TRT, 
onde o Sintaema e o Sindicato 
dos Engenheiros pediram o adia-
mento da audiência e a convoca-
ção da Secretária de Meio Am-
biente pelo Tribunal, o que já está 
marcada para o dia 27 de agosto. 

Audiência é suspensa e Secretária
será convocada no TRT

Com o adiamento da audiência, 
o TRT pediu o encaminhamento, 
por parte do sindicato, da suspen-
são do movimento grevista pre-
visto para o dia 18 de agosto, o 
que será levado para decisão dos 
trabalhadores em assembleia no 
próximo dia 17. Juntos na luta!

Sintaema e entidades com a direção da Sabesp

Assembleia do dia 29 de julho indicou greve

Sintaema em audiência com a Secretária
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No dia 27 de julho o Sintaema e o representante da Odebrecht se reuniram para assinar o acordo coletivo 
dos trabalhadores da Odebrecht Ambiental, Odebrecht de Mauá, Odebrecht Utilities, Saneaqua, Aquapolo, 
Cetrel e UVR. Parabéns a todos os companheiros e companheiras que lutaram por um bom acordo coletivo.

O deputado estadual Átila Jacomussi, que tem seu gabinete aberto para as demandas dos trabalhadores 
da categoria esteve presente prestigiando o quadrangular.
Bola no pé, samba e animação marcaram o dia 1º de agosto para estes companheiros que sabem driblar nos 
momentos de luta e também no futebol, valeu!
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Odebrecht 
Ambiental Acordo assinado com a Odebrecht

Um show de bola no 4º Quadrangular! O Sintaema esteve na Estação Ecológica Juréia, 
Núcleo Perequê, no Parque Estadual do Itinguçú 
e Litoral Norte para passar os informes sobre o 
andamento da campanha salarial da Fundação Flo-
restal para os trabalhadores da região. 
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Fundação 
Florestal Campanha salarial

Sintaema visita Unidade de Conservação 
Juréia e no Litoral Norte

Mauá

Foi com espírito espor-
tivo e muito chute a gol 
que o Sintaema partici-
pou do 4º Quadrangular 

dos trabalhadores da 
Odebrecht Ambiental 
de Mauá, em evento 

que já está virando uma 
tradição para os com-

panheiros de Mauá

Juntos na luta!

Esses companheiros e companheiras exercem uma importante ta-
refa no dia a dia dos trabalhadores na base, são multiplicadores de in-
formações, por isso devem sempre estar atualizados e preparados para 
defender direitos e conquistas da classe trabalhadora. Juntos na Luta!
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Formação Mais conhecimento

O Departamento de Formação do Sin-
taema realizou nos dias 5 e 6 de agosto 
o Curso de Formação para Delegados, 
Suplentes e Comissões sindicais da 
categoria, no Hotel Excelsior, em São 
Paulo.

O Sintaema homenageou o 
ex-diretor Getúlio, companheiro 

da Sabesp de Cotia que teve 
uma passagem marcante pelo 

sindicato em um período de 
construção e ampliação da 

base sob o comando de Nivaldo 
Santana e Beth Tortolano.

Parabéns!

40 Anos Homenagem

E seguem as homenagens aos 40 anos do Sintaema!
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Informe
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Para atender aos associados do Li-
toral Norte e região foi inaugurada 
uma subsede do sindicato em Cara-
guatatuba. Com isso abrangeremos 
os trabalhadores da Sabesp, Cetesb, 
Fundação Florestal e de algumas 
empresas privadas da região. 

Essas pessoas tentam coop-
tar os trabalhadores de maneira 
totalmente antiética, abordando 
os companheiros com inverda-
des, dizendo que os processos 
estão parados, que os advogados 
do Sintaema abandonaram as 
ações, e outras difamações, dig-
nas de retratação.

O Sintaema já está averiguan-
do quem são estas pessoas para 
tomar as devidas medidas judi-
ciais cabíveis e alerta os trabalha-
dores a não assinarem nem um 
tipo de procuração que não seja 
do sindicato.
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Jurídico Informe do Departamento Jurídico Alerta aos trabalhadores do Litoral Norte!
Juntos na Luta

Caros companheiros e companheiras, 
infelizmente existem pessoas de má-fé 
que estão querendo levar vantagem em 

cima dos trabalhadores ao oferecer servi-
ços advocatícios para a categoria, muitas 

vezes sobre processos já ganhos pelo 
departamento jurídico do Sintaema, que 

apenas estão aguardando a execução.

Na dúvida, procure nosso 
departamento jurídico, que é 

formado por profissionais sérios 
e habilitados para atender às 

demandas dos associados nas 
áreas trabalhista, coletiva e 

previdenciária, ou ainda procure 
a nova subsede do Sintaema

no Litoral Norte
(ver matéria abaixo)

Tel: 11 3329-2500 (Capital)
E-mail: juridico@sintaema.com.br
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Informe Nova Subsede Sintaema inaugura nova subsede no Litoral Norte

Sintaema e Fenatema juntos em defesa dos trabalhadores da Sagua, 
do saneamento e da população guarulhense. Juntos na luta!

Julgamento Sagua - Guarulhos40
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Empresas 
Privadas

Subsede Litoral Norte:
End: Av. Frei Pacífico Wagner, n°531 

Centro- Caraguatatuba - SP
Telefones:

(12)38823827 / (12)9-91550097
Email: litoralnorte@sintaema.com.br

Atendimento:
Das 09h às 13h e das 14h às 18h.

Grupo Galvão - CAB

Mesmo com sérias dificulda-
des devido à recuperação judicial 
do Grupo Galvão, do qual fazem 
parte os trabalhadores da CAB, 
o Sintaema conseguiu em mesa 
de negociação fechar o acordo 
coletivo dos companheiros e com-
panheiras da CAB Piquete e CAB 
Guaratinguetá. Para se chegar a 
este resultado favorável foram fei-
tas várias rodadas de negociação, 
assembleias e muito empenho de-
pois de o juiz responsável pela re-
cuperação atender a um pleito do 
jurídico da empresa por liberação 
de recursos suficientes para aten-
der à proposta.

Depois de muita negociação, trabalhadores 
da CAB conquistam acordo

Confira a
Proposta:

-8,34% de reajuste para os trabalha-
dores operacionais (a maioria);
-7,5% para salários em nível de co-
ordenação e negociação direta para 
salários de nível gerencial e diretoria;
-8,34% nos benefícios de alimentação 
para todas as faixas salariais;
-Manutenção das cláusulas anteriores;
-Renovação do acordo de PLR/PPR 
nos moldes atuais.

Parabéns a todos!
Juntos na Luta!

Mais conhecimento

Jornal do Sintaema                                                                                               Cadastre seu e-mail em nosso site: www.sintaemasp.org.br                                                         

17 de agosto a 13 de setembro de 2015 - Acesse: www.sintaemasp.org.br5



Jornal do Sintaema                                                                                                               Assista nosso canal: tv.sintaemasp.org.br

20 de julho a 16 de agosto de 2015 - Acesse: www.sintaemasp.org.br

Presidente: Rene Vicente dos Santos – 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
Fone: 3329.2500 - www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.br

Tiragem: 13.500 exemplares

Nos dias 11 e 12 de agosto representantes do Sintaema estiveram em Brasília para a Marcha das Margaridas, importante 
evento que simboliza a luta das mulheres pela democracia, igualdade racial e contra a violência, entre outras bandeiras. A 
abertura da Marcha teve a presença do ex-presidente Lula e o encerramento foi prestigiado pela presidente Dilma Rousseff.

Sintaema presente na Marcha das Margaridas 201540
Anos

Informe Mulheres

No dia 17 de julho o De-
partamento dos Aposen-
tados realizou seu tradi-

cional Arraial na Sede do 
Sintaema.  Embalados 

por muita música, nos-
sos queridos aposenta-

dos se divertiram bastan-
te no arraiá 2015. Além 

de música de qualidade, 
os presentes puderam se 
deliciar com uma diversi-
dade de comidas típicas.
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Cultura Arraial dos Aposentados

Juntos na Luta

Representantes do Sintaema estiveram com a gerência distrital da 
Sabesp de Franca para levar as demandas dos trabalhadores e buscar 
soluções, como nas questões das horas-extras e folgas, transferências 
e contratações, além de melhorias nas condições gerais de trabalho.

Sintaema em ação!
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