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Chega de estresse nas agências
sabesp/contratação já!

Trabalhadores e população não aguentam mais a defasagem de mão de obra no atendimento das agências comerciais da 
Sabesp. O Sintaema protestou e pediu que a empresa faça contratações. 

Após promover uma série de protestos nas agências comerciais 
no dia 1º de agosto, devido à defasagem de funcionários em 
relação à demanda de atendimentos, o Sintaema se reuniu 
com o superintendente de Planejamento e Desenvolvimento da 
Metropolitana, Marcelo Xavier, e ficou acertado que os atendentes 
não excederão as seis horas de atendimento ao público.

Ou seja, a jornada de trabalho será de 8 horas, mas serão 

    PLR 2012

Sintaema assina PLR 2012
O Sintaema esteve no dia 20 de agosto na Sabesp para assinar o programa de metas da 

PLR 2012. Embora o sindicato não concorde com a forma de distribuição, o documento foi 
assinado para que não haja atrasos na PLR a ser paga até abril de 2013. 

Porém, vale destacar que a campanha pela distribuição igualitária continua. As listas 
para participar do abaixo-assinado pela PLR igualitária estão percorrendo todas as áreas da 
Sabesp. Procure o delegado(a) ou diretor(a) do Sintaema de seu local de trabalho e assine 
essa modalidade a qual acreditamos ser a mais justa para todos. 

A íntegra da PLR 2012 está disponível em nosso site, no link “Últimas Notícias”.

respeitadas as seis horas para atender ao público e 2 horas de 
trabalho interno, pois são poucos trabalhadores para muitos clientes, 
gerando um estresse total. 

O Sintaema lutará para que a Sabesp contrate os candidatos do 
último concurso para aumentar o efetivo do atendimento. Assim os 
trabalhadores não se sobrecarregarão e a população será mais bem 
atendida.

Mooca

Vila MarianaSão Mateus
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Sintaema pede mais 
fiscalização da DRT 
sobre a Sabesp

sabesp

Para pedir mais 
rigor da Delegacia 
Regional do Trabalho 
na fiscalização sobre 
a Sabesp, o Sintaema 
se reuniu no último dia 
13 com o chefe dos 
auditores e pontuou diversos assuntos que merecem averiguação.

Problemas na CIPA, mais fiscalização nas empreiteiras em relação 
às condições de trabalho e pagamento dos terceirizados e problemas 
de estrutura predial foram apontados pelo sindicato, que também 
pediu que os laudos e os PPPs fossem menos evasivos, ou seja, mais 
apurados, com mais detalhamentos de informações para que o 
trabalhador tenha sua insalubridade e/ou periculosidade comprovadas.

O Sintaema também pediu ao Ministério Público do Trabalho que 
acompanhe a inspeção que a empresa contratada pela Sabesp está 
fazendo para a verificação do risco de insalubridade e periculosidade 
sobre os trabalhadores expostos a riscos.

    

        

terceirização

cetesb/plano de carreira eleições sabesprev

Vergonhoso!

Quando essa novela vai acabar?

O Sintaema flagrou mais uma cena degradante de empreiteira. 
Um canteiro de obras na Lapa, da empresa Construtami, 
terceirizada da Sabesp. 

O alojamento não tem o mínimo de higiene, o banheiro 
está em estado deplorável, não há chuveiro (somente o cano), 
a cozinha é improvisada, sem acondicionamento para os 
alimentos, e os trabalhadores tomam café no pátio.  

Será que a Sabesp, empresa que vive ganhando prêmios pelo 
Brasil, não vê isso?

No dia 27 de agosto o Sintaema, SEESP, Sinquisp e o CRF se reuniram com o Gerente 
de RH da CETESB, Fernando Setti, para saber do pagamento referente à avaliação por 
competência do Plano de Carreira, visto que o pagamento está atrasado desde outubro de 
2011 e sua efetivação emperrada no Codec. 

O gerente informou que o pleito foi autorizado pelo Codec e encaminhado à Secretaria de 
Planejamento do Estado,  e salientou que a expectativa é realizar os pagamentos até outubro 
de 2012, e de forma retroativa. As entidades presentes na reunião criticaram a demora para se 
aprovar uma verba que já deveria ter sido paga aos trabalhadores e frisaram que isso resvala 
na credibilidade da aplicação do Plano de Carreira. 

Quanto a avalição para evolução profissional, o gerente informou que o processo será 
iniciado a partir de setembro de  2012, com a composição de Comissão formada pelos 
sindicatos, CRF e representantes das diretorias da CETESB. 

O Sintaema e demais entidades solicitaram que todos os procedimentos dessa etapa sejam 
amplamente divulgados aos trabalhadores. 

Isonomia salarial e horas excedentes
Em reunião do CRF no último dia 13 foram criadas as comissões que discutirão a isonomia 

salarial e horas excedentes, com a participação de representantes dos sindicatos, CRF e 
funcionários da CETESB.

As duas comissões já fizeram reuniões e estão consultando o departamento jurídico dos 
sindicatos para mais subsídios antes de discutir os temas com a empresa.

O Sintaema está lançando seus candidatos 
para representar os participantes e assistidos 
da Sabesprev nas próximas eleições. Para o 
Conselho Deliberativo, Hilton Marioni, 
diretor do sindicato, e para o Conselho Fiscal, 
Maria Aparecida Cordelini, aposentada 
e ex-diretora do Sintaema.

Vote em quem tem compromisso com os 
associados, vote nos candidatos indicados 
pelo Sintaema para representá-los com 
transparência nos conselhos da Sabesprev.

ELEIÇÕES: 
29 de outubro a 7 de novembro

Maria Aparecida

Hilton
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Nossa categoria 
tem dado um exemplo 
de participação 
nas setoriais. 
Essas reuniões são 
importantes para 
que os trabalhadores 
e o sindicato 
estejam sempre 
em sintonia com 
os acontecimentos 
do setor para que 
todos possam agir 
em prol de melhores 
condições de 
trabalho.

Cresce a participação 
nas setoriais 

setoriais

Devido à súmula 431 do TST, de 06/02/2012, que define a 
aplicação do divisor 200 para o cálculo do valor do salário-hora do 
empregado com jornada de 40 horas semanais, o Sintaema se reuniu 
com a Sabesp no dia 17 de agosto para esclarecer os procedimentos.

A Sabesp informou que realizará levantamentos para verificar os 
possíveis empregados envolvidos nessa situação e estabeleceu um 
calendário de discussões. A próxima reunião será em 31 de agosto, e 
depois nos dias 19 de setembro e 17 de outubro.

Divisor 200 em pauta

sabesp

    

Eleição para a comissão de sindical dos trabalhadores da Saned

Eleição para a comissão de sindical dos trabalhadores da Foz do Brasil - Mauá

Nos termos do Estatuto Social do SINTAEMA, do Acordo Coletivo de Trabalho e do Artigo 20º do Estatuto 
da Comissão Sindical dos Trabalhadores da SANED – Companhia de Saneamento de Diadema, faço saber aos 
que este edital lerem ou dele tomarem conhecimento que no dia 10 de setembro de 2012, serão realizadas 
ELEIÇÕES PARA A COMISSÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES DA SANED, através de urnas itinerantes na 
Rua Estados Unidos, 78 - Centro  e na Rua Érico Veríssimo, 85, Parque Real – Diadema - SP. A inscrição poderá 
ser feita pessoalmente no período dos dias 13 de agosto a 22 de agosto de 2012 na Secretaria Geral da sede 
do Sindicato, sito a Avenida Tiradentes, 1323, Ponte Pequena, São Paulo-SP ou através de carta registrada 
com AR ou ainda via fax (11- 3329.25.07), obedecendo rigorosamente o prazo se inscrição. Para concorrer 
ao pleito o critério é ser maior de 18 (dezoito) anos e associado ao SINTAEMA há, no mínimo, um ano no 
momento da eleição.  A secretaria do Sindicato funcionará no decorrer do prazo para as inscrições das 09:00 
às 17:00 horas (exceto aos sábados, domingos e feriados), onde os interessados obterão informações de todo 
o processo eleitoral, recebimento da inscrição e fornecimento do correspondente recibo.  Após as inscrições 
das chapas, será constituída a Comissão eleitoral que conduzirá o processo, inclusive quaisquer impugnações, 
composta pelo SINTAEMA e mais um representante indicado por cada chapa por maioria simples, que obtiver 
mais voto. Eventual impugnação de candidatura deverá ser apresentada somente por escrito, assinada por 5 
(cinco) eleitores no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da relação das chapas inscritas que ocorrerá 
no dia 23 de agosto de 2012. Em caso de empate, serão realizadas novas eleições no prazo estatutário. A 
apuração será realizada no mesmo dia na Rua Erico Veríssimo, 85, em seguida ao término da votação São 
Paulo, 13 de agosto de 2012. Rene Vicente dos Santos, Presidente.

Nos termos do Estatuto Social do SINTAEMA, do Acordo Coletivo de Trabalho e do Artigo 20º do Estatuto 
da Comissão Sindical dos Trabalhadores da FOZ DO BRASIL - MAUÁ, faço saber aos que este edital lerem 
ou dele tomarem conhecimento que no dia 12 de setembro de 2012, serão realizadas ELEIÇÕES PARA A 
COMISSÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES DA FOZ DO BRASIL - MAUÁ, através de urnas fixas na Rua 
São João, 133, Jardim Estrela, Mauá-SP. A inscrição poderá ser feita pessoalmente no período dos dias 13 de 
agosto a 22 de agosto de 2012 na Secretaria Geral da sede do Sindicato, sito a Avenida Tiradentes, 1323, 
Ponte Pequena, São Paulo-SP ou através de carta registrada com AR ou ainda via fax (11- 3329.25.07), 
obedecendo rigorosamente o prazo se inscrição. Para concorrer ao pleito o critério é ser maior de 18 (dezoito) 
anos e associado ao SINTAEMA há, no mínimo, um ano no momento da eleição.  A secretaria do Sindicato 
funcionará no decorrer do prazo para as inscrições das 09:00 às 17:00 horas (exceto aos sábados, domingos 
e feriados), onde os interessados obterão informações de todo o processo eleitoral, recebimento da inscrição 
e fornecimento do correspondente recibo.  Após as inscrições das chapas, será constituída a Comissão 
eleitoral que conduzirá o processo, inclusive quaisquer impugnações, composta pelo SINTAEMA e mais um 
representante indicado por cada chapa por maioria simples, que obtiver mais voto. Eventual impugnação de 
candidatura deverá ser apresentada somente por escrito, assinada por 5 (cinco) eleitores no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da publicação da relação das chapas inscritas que ocorrerá no dia 23 de agosto de 2012. Em 
caso de empate, serão realizadas novas eleições no prazo estatutário. A apuração será realizada no mesmo 
dia na Rua Erico Veríssimo, 85, em seguida ao término da votação São Paulo, 13 de agosto de 2012. Rene 
Vicente dos Santos, Presidente.

edital de convocação

A direção da Fundação Florestal ainda não se manifestou em relação 
ao reajuste dos seus trabalhadores. O Sintaema vem insistindo em uma 
resposta da direção e tenta uma audiência com o secretário de meio 
ambiente, Bruno Covas, mas até o momento não houve retorno. 

A direção apenas informa que o processo ainda está no Codec. 
O Sintaema não vai aturar tamanha falta de consideração com os 
companheiros e companheiras da Fundação. Se não houver uma 
resposta ou uma atitude favorável em relação ao pleito, vamos 
encaminhar novas formas de luta.

Continua o descaso com os 
trabalhadores

fundação florestal

Setorial na Foz pediu PLR igualitária
A exemplo dos trabalhadores da Sabesp, os companheiros da Foz 

do Brasil-Mauá também lutam pela distribuição igualitária da PLR. 
Na reunião setorial realizada no dia 23 de agosto os trabalhadores 
levantaram essa bandeira e também a remuneração dos plantões. O 
Sintaema parabeniza a todos pela excelente participação!

ETE ABC

Polo Franco da Rocha

ER Franco da Rocha

Polo Pirituba

Foz do Brasil-Mauá
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Sabespiano lança livro 
de poesias

cultura

“Era um dia 

assim...” é o nome 

do segundo livro 

de poesias do 

companheiro Paulo 

Gonçalves Ferreira, 

delegado sindical da 

Sabesp em Itaquera.

 “O livro foi 

inspirado em fatos, 

fantasias, histórias 

e estórias, reais 

e imaginadas ao 

longo do tempo – da 

infância, passando 

pela adolescência, à 

juventude até seguir ‘envelhecente’”, disse o autor.      

Para quem tiver interesse nessa agradável leitura, segue o 

contato para aquisição do livro, que custa R$20,00: pgferreira@

sabesp.com.br

No dia 8 de 
agosto a Comissão 
do FAL – Fundo 
de Amparo aos 
Lutadores se reuniu 
para mais uma 
abordagem sobre 
o uso do fundo, 
criado para contribuir com aqueles que se engajaram em lutas e por 
algum motivo foram demitidos.

No dia 27/10/2012, às 10h. 
É importante chegar às 9h15 para pegar a senha.
O sorteio começara às 10h, e quem chegar após esse horário não 

poderá efetuar a sua inscrição. 
Obs: somente o associado(a) poderá participará do sorteio. (Caso o 

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

Obs: será sorteada apenas uma casa por sócio(a). 

O número da edição passada é 771, e não 770.

Para ampliar o 
conhecimento e melhor 
orientar a categoria, 
os departamentos de 
Formação e Jurídico se 
uniram e promoveram 
o Curso sobre noções 
básicas de rescisão de Contrato de Trabalho (homologação), 
ministrada pelo advogado do sindicato, Dr. Ailton Alves. 

Diretores e funcionários do sindicato e das sub-sedes participaram 
do curso, que trouxe as atualizações conforme a nova Portaria 1.057, 
de 06/02/2012, do Ministério do Trabalho.

O Departamento de Formação firmou convênios que proporcionam 
descontos para nossos associados em mais duas faculdades: FMU e FESPSP. 
Confira em nossa página na Internet os cursos e descontos oferecidos. 

Comissão do FAL discute 
caso a caso

Sorteio para Natal/Ano Novo

Curso rápido ensinou como 
fazer uma rescisão

Convênios com faculdades

Errata

gerais colônia de férias


