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Diretoria eleita tomou posse
posse

No dia 3 de fevereiro tomou posse a nova 
diretoria do Sintaema - gestão 2012-2015, no 
Instituto de Engenharia Dante Pazzanese.

A posse foi abrilhantada pela presença 
de vários trabalhadores, trabalhadoras, 
aposentados, parlamentares, entidades 
representativas, representantes de empresas e 
convidados, que prestigiaram esse momento 
que marca o início de uma nova gestão 
baseada na mescla “renovação e experiência”.

O evento foi aberto pelo Coral da Cetesb, 
que além de cantar belas canções, presenteou 
o sindicato com a música “Eu te adoro 
Sintaema”, com letra e música de Carlos 
Frigerio e arranjo de Gualtieri Beloni Filho. 

Durante a posse o Sintaema prestou uma 
homenagem às famílias dos diretores que 
faleceram na última gestão - Apolinário, 
Paulinho e Paulo Gady, com a apresentação 
de um vídeo de imagens desses saudosos 
companheiros.

Evento reuniu mais de 300 pessoas que prestigiaram a transição

Desafios
O presidente reeleito, Rene Vicente, 

agradeceu a presença de todos e resgatou 
um pouco dos trabalhos realizados, como 
a visita a trabalhadores em mais de 200 
municípios com o objetivo de ampliar ao 
máximo a representação e assim ouvir e 
interagir com a categoria. Ele também 
falou da importância em defender os 
companheiros das empresas privadas. “A 
questão não é se o companheiro trabalha 
em empresa pública ou privada, o que 
importa é que se trata de um trabalhador e 

precisa ser respeitado e defendido em seus 
direitos”, disse. 

Além dos desafios do setor, como a 
luta contra a terceirização que explora e a 
criação de uma norma regulamentadora 
para o trabalhador do setor de saneamento, 
o presidente do Sintaema também pontuou 
a luta pela redução da jornada de trabalho 
sem redução do salário. “O trabalhador 
precisa ter mais qualidade de vida e mais  
tempo com sua família, e vamos lutar por 
isso”, finalizou.



2 13/fev a 11/mar/2012 – www.sintaema.com.br

O presidente Rene recebe a composição da 
música em homenagem ao Sintaema

Acima, homenagem aos 
diretores que se foram; ao 
lado, diretoria empossada 
e convidados; abaixo , o 
presidente e a mesa de 

convidados

Parlamentares e 
entidades estiveram 
presentes

posse

Os convidados para a posse da nova 
diretoria compareceram massivamente, 
parabenizando o trabalho feito e desejando 
sucesso na gestão que se inicia. 

Estiveram presentes os deputados estaduais 
Pedro Bigardi (PCdoB) e Joogi Hato (PMDB), 
o vereador Jamil Murad (PCdoB), o Secretário 
Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos, 
Rogério Menezes Melo, o Secretário da Copa 
do Mundo, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, o 
diretor de Gestão Corporativa da Cetesb, 
Dr. Sergio Meirelles Carvalho representando 
o presidente Otávio Okano, o presidente da 
CTB, Wagner Gomes, o presidente da CNTI e 
da Nova Central Sindical, José Calixto Ramos,  
os presidentes dos sindicatos dos Engenheiros, 
dos Advogados e do Sintius, Murilo Celso, 
Carlos Duares e Marquito, respectivamente, 
o presidente da Fenatema, Eduardo 
Annunciato (Chicão) e Wagner Contrera 
Lopes representando o Conselho Regional de 
Química e Sindicato dos Químicos, Químicos 
Industriais e Engenheiros Químicos de São 
Paulo ( SINQUISP).

Contamos ainda com a presença do 
Secretário Nacional do PCdoB e vice-
presidente da CTB nacional, o companheiro 
Nivaldo Santana, da presidente do PCdoB 
estadual, Nadia Campeão, do presidente 
do PCdoB municipal, Wander Geraldo, o 
presidente nacional do PMDB, Washington 
Santos (Maradona), que também representou 
o deputado estadual Baleia Rossi no evento, 

Também prestigiaram a posse  
representantes da Fetracesp, da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Aéreos, Associação Sabesp, Associação 
dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp, 
Associação dos Engenheiros da Sabesp, 

Sindicato dos Eletricitários, 
Sintsama-RJ, Sindicato dos 
Oficiais Marceneiros-SP, 
Sindicato dos Servidores 
Municipais de Campinas, 
CRF-Cetesb, Associação 
dos Funcionários da Cetesb, 
Instituto Dom Izidore de Souza, 
MST, CMTC Clube, Cecres, 
Consulta Popular, Sociedade 
de Amigos do Jd. Nossa Sra. 
Do Carmo, Sabesp, Sabesprev, 
Força Sindical e da Ouvidoria 
da Prefeitura de Osasco.
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“Serão mais três anos pela frente, e precisamos da luta dos 
trabalhadores para que nosso país continue crescendo, mas com 
distribuição de renda, pois quem construiu tudo que temos até hoje 
foram os trabalhadores. Vamos buscar novas conquistas lutando por 
um país melhor”. 

Wagner Gomes – Presidente da CTB

“Essa diretoria teve uma vitória legítima, fruto de um pleito 
transparente. A nova direção tem a tarefa de representar a totalidade 
da categoria e enfrentar os desafios que virão nos próximos três anos”.

Nivaldo Santana – Vice-Presidente da CTB

“Todas as gestões até aqui contribuíram para a luta dos 
trabalhadores do setor, e a posse do Rene consagra essa trajetória, 
que vem agregando forças com as demais categorias e conciliando a 
luta da classe trabalhadora”.

Gilmar Tadeu – Secretário da Copa 2014

“A água é fundamental no cotidiano das pessoas, e o Sintaema é 
um exemplo a ser seguido nessa questão em defesa da água e do 
saneamento”.

Jooji Hato – Deputado Estadual – PMDB

“Não existe uma boa política para o saneamento e o meio 
ambiente se não houve a valorização do trabalhador, e o sindicato 
tem feito muito esse papel cada vez mais necessário. A luta dos 
últimos 30 anos pela democratização e melhores condições tem a 
importante contribuição dos sindicatos. Precisamos continuar lutando 
pelo cidadão brasileiro”. 

Pedro Bigardi – Deputado Estadual – PcdoB 

“Não existe sindicalista se não acreditar no que se faz. Essa 
diretoria é um exemplo de democracia, e isso foi bem exemplificado 
nas eleições e em congresso que participei como observador. Todo 
esse grupo é de luta”.

Chicão – Presidente da Fenatema

“O Rene tem feito um bom trabalho, e com ele vem crescendo a 
representação dos trabalhadores de uma forma séria e com muita luta”.

Murilo Celso – Presidente do Sindicato dos Engenheiros

“A Secretaria de Saneamento é uma parceira do Sintaema para 
discutir a agenda do saneamento e dos trabalhadores”.

Rogério Menezes – Secretário Adjunto da Secretaria de Saneamento- 
Representando o Secretário Edson Giriboni.

Veja o que disseram alguns dos convidados do evento:

Sintaema e CRF se reúnem
cetesb

A convite do CRF, o Sintaema esteve presente na reunião mensal 
para tratar de questões relacionadas à categoria. Na ocasião foi levan-
tado o problema que vem ocorrendo na marcação do cartão de ponto, 
pois há um entendimento de que está havendo muita rigidez, principal-
mente no horário de saída e volta do almoço, além de apontamentos 
abusivos. Apesar de a Cetesb seguir a portaria do MTE, que disciplina 
o Sistema de Registro de ponto eletrônico – SREP,  há um entendimento 
de que podemos achar uma solução negociada pelas entidades sindi-
cais, uma vez que há especifidades no trabalho diário dos cetesbianos 
que devem ser levadas em conta.

Também foi levantado o tema do banco de horas, e o sindicato, que 
é contra essa modalidade, se comprometeu a fazer um debate junto à 
categoria para esclarecimentos sobre o assunto, pois o Sintaema acre-
dita que a implantação do banco de horas trará prejuízos a categoria 
no geral. Em breve, vamos fazer uma edição específica sobre o tema.

Em relação ao cartão de ponto, o Sintaema agendará uma reunião 
com a diretoria da empresa, CRF e uma comissão das entidades sindi-
cais para tratar do assunto.

Parabéns e sucesso à nova diretoria!
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Durante vários 
anos o Sintaema 
protestou contra 

o salário regional, 
como nesses atos em 

Caraguá(2006) e 
Interior 2011)

Após anos de luta que envolveram protestos, greves e ações na Justiça por 
parte do Sintaema, o fim do salário regional no Litoral Norte e RJ (abrange 
vários municípios do Interior) foi aprovado pela Casa Civil, em janeiro. 

Embora o Sintaema reconheça esse importante avanço, fruto de muitas 
batalhas dos sabespianos, o sindicato não assinou nenhum documento sobre 
esse assunto porque continuaremos lutando pelo fim do salário regional em 
todo o Estado, esta é a nossa meta!

Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Sabesp que 
bravamente lutaram e alcançaram esta vitória!

Vitória: fim do salário regional no 
Litoral Norte e RJ

sabesp

processo vitorioso

Companheiros de Ubatuba conquistam 
duas horas extras por dia

Os companheiros que trabalham em 
escala de revezamento na Sabesp de 
Ubatuba também ajuizaram reclamação 
trabalhista objetivando o reconhecimento 
da jornada constitucional e o pagamento 
de duas horas extras por dia trabalhado em 
parcelas vencidas e vincendas.

A Justiça do Trabalho de Ubatuba havia 
julgado a ação improcedente, no entanto 
o Departamento Jurídico do Sintaema 
recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região (Campinas) e lá obteve êxito, 
ou seja, a Sexta Turma daquele Tribunal 
conheceu do recurso e julgou procedente a 
reclamatória.

Com a decisão favorável aos 
trabalhadores, a Sabesp já iniciou o 
pagamento das parcelas vencíveis, ou 
seja, duas horas extras por dia trabalhado 
daqui para frente e no processo, em tempo 
oportuno, será iniciada a execução dos 
valores vencidos.

São inúmeras as ações que tem sido 
julgada procedente, pois como se sabe, a 
Sabesp insiste em descumprir a lei e manter 
o trabalho diário de oito horas.

É importante registrar que os trabalhadores 
podem a qualquer momento mover a ação, 
relembrando, no entanto, que a prescrição 
do direito ocorre em cinco anos.

guarapiranga

Ato dos 
sabespianos

No dia 1º de fevereiro o Sintaema 

realizou um ato em frente à Sabesp 

da Guarapiranga para discutir sobre 

problemas que precisam ser resolvidos, 

como o credenciamento (diárias atrasadas 

ou pagas parcialmente).

Os PPP’s (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário) também foram pautados 

no ato, pois demoram a sair e necessitam 

de revisão para descrever os serviços com 

óleos e graxas. 

Após o ato houve uma reunião com a 

superintendência para buscar soluções.

Modalidade nefasta que foi amplamente rechaçada pelo Sintaema 
enfim deixa de vigorar a partir da segunda quinzena de fevereiro
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Para tratar de um assunto que já preocupa o Sintaema e os 
trabalhadores da Sabesp da Vila dos Remédios, a desativação 
daquela área, o sindicato se reuniu com o diretor de assuntos 
corporativos da empresa e fez a proposta de a Sabesp vender 
apenas parte da área, já que a mesma se encontra estruturada, com 
galpões e balanças, entre outros.

A diretoria da Sabesp se comprometeu a fazer uma visita no local 
e avaliar a proposta, fato que não aconteceu. Desde então aquele 
local da Vila dos Remédios não recebe mais materiais inservíveis das 
demais áreas da Sabesp, tornando esses locais em grandes depósitos 
de sucata e com risco de dengue.

Os funcionários da Vila dos Remédios estão inseguros, já que a 
informação é de que aquela área será extinta.

Essa diretoria e a superintendência dessa área vêm eliminando setores 
importantes da empresa desde a malfadada era “Gesner”, que pôs fim os 
transporte de produtos químicos e agora quer eliminar o almoxarifado.

Qual será a próxima área a ser exterminada? A superintendência? O 
departamento de puxa-sacos? Afinal, não se justifica manter cargos tão 
bem remunerados como estes citados já que não há o que administrar.

Contra o desmonte na 
Vila dos Remédios

sabesp/vila dos remédios

Áreas estão se 
tornando depósitos 

de sucata

O local já tem 
toda estrutura 

necessária

Carros que 
deveriam ser 

leiloados estão se 
deteriorando e 

virando focos de 
dengue

Unidades da Sabesp não sabem o que fazer com as sucatas
Com essa medida adotada de querer vender a área do almoxarifado, 

as unidades da empresa estão tendo que montar um “ferro velho” em 
suas áreas por não ter onde destinar a sucata, e o pior, nessas áreas 
não há pessoas com experiência na área de inservíveis.

Aonde será armazenado todo este material, e qual será seu destino? 
E nos casos de sinistros em residências? Como serão tratados os restos 
de produtos químicos, vidros e equipamentos de informática? 

São muitas as incertezas que os trabalhadores da área estão tendo. 
Vale sempre lembrar que esta área gera lucro para a Sabesp, já que 
esses materiais são leiloados. Não dá para terceirizar mais uma área da 
empresa com a desculpa de que não é atividade-fim da Sabesp.

São muitos os questionamentos, e o Sintaema cobrará respostas e 
lutará por um outro desfecho neste lamentável episódio. Continuaremos 
nos colocando contra qualquer fechamento de área, esse desmonte da 
empresa, que só prejudica o trabalhador e a população.
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Solidariedade aos moradores 
do Jd. Pinheirinho

solidariedade

colônia de férias

Sorteio para a Páscoa

Grupo de Capoeira animou 
a Colônia

Em prol das famílias do Jd. Pinheirinho, em São José dos Campos, 
que foram desalojados de forma truculenta do local, o Sintaema 
esteve no protesto no dia 2 de fevereiro por uma política social efetiva 
para os moradores.

O sorteio para a o feriado de páscoa será dia 10/03//2012.
Os interessados devem chegar às 9h:30 para pegar a senha.
O sorteio começará às 10hs. (Quem chegar após as 10h ficará 

para a fila de espera). 
Obs: somente o associado poderá participar do sorteio. Caso o 

mesmo não possa comparecer, somente poderá ser representado pela 
esposa/esposo,  filho ( a partir dos 14 anos), mãe ou pai, mediante 
comprovação do grau de parentesco.   

Será sorteada apenas uma casa por sócio. 

A convite do Departamento de Esporte, Lazer e Cultura do Sintaema, 
o Grupo de Capoeira “Seguidores de Bimba” se apresentou na Colônia 
de Férias no último sábado, dia 4.

O Grupo é vinculado à Associação Central de Perseverança de Vila 
Rosina). A roda de capoeira ilustrou o fim de semana de todos que 
estavam na colônia e puderam assistir à apresentação.

Sob o tema 
Crise Capitalista, 
Justiça Social 
e Ambiental, o 
Sintaema esteve 
no Fórum Social 
Temático, evento 
realizado em 
Porto Alegre e 
outras cidades  
da região, de  
24 a 29 de janeiro. Inserido no Fórum Social Mundial, o Fórum 
Temático funcionou como uma prévia das discussões da Cúpula dos 
Povos na Rio+20. 

A delegação do Sintaema participou de várias oficinas, debates e 
palestras, inclusive da palestra da presidenta Dilma e da assembleia 
que reuniu centenas de movimentos sociais e resultou uma Carta 
dos Movimentos Sociais com importantes resoluções, dentre as 
quais a criação de uma agenda comum pela democratização 
da comunicação, de ações contra o racismo, a violência feita às 
mulheres, em favor da reforma agrária e outras pautas vigentes e de 
fundamental importância para a construção de um mundo melhor.

Sintaema no Fórum Social 
Temático

fórum social


