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Fora salário regional! 
Volta ATS!

protesto

Desde o dia 4 de abril o Sintaema realizou 
diversos protestos contra o salário regional e 
pela volta do ATS na Sabesp. A adesão dos 
trabalhadores foi maciça, indicando que esta 
campanha salarial vai pegar fogo!

Gerência Divisional Tatuí

Itapetininga

Mococa

São João da Boa Vista

Itapeva
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Agências continuam pedindo socorro
Até quando a Sabesp vai fazer vista grossa 

em relação às agências super lotadas? 
Os trabalhadores ficam sobrecarregados, 
estressados, filas intermináveis, os clientes ficam 
insatisfeitos com falta de pessoal, e enquanto 
isso a empresa tem lucros exorbitantes.

O Sintaema flagrou no dia 12 de março 
uma agência em Itaquá onde foi constatada 
uma situação degradante do poucos 
trabalhadores que lá estavam, num calor 
insuportável, ar condicionado com defeito,  
máquina de auto-atendimento sucateada e a 
população revoltada com os trabalhadores, 
que não têm culpa do descaso do governo do 
Estado com o serviço público. Assim não dá! 
Vamos tomar providências! Acorda, Sabesp!

Escala de revezamento: com o acordo 

O Sintaema, Sindicato dos Metroviários, Sindicato 
dos Eletricitários e Sindicato dos Ferroviários realizaram 
uma panfletagem no dia 19 de abril nas principais 
estações de metrô de São Paulo denunciando o 
descaso do governo tucano com os serviços públicos.

População e trabalhadores sofrem com essa política 
nefasta do governo Alckmin, por isso denunciamos 
e estamos juntos na luta, todos os companheiros e 
companheiras que prestam serviços públicos.

Problemas, problemas, problemas...

Campanha salarial 
unificada

sabesp

panfletagem

proposto pela Sabesp e aprovado pela 
categoria os gerentes não têm mais desculpas 
para colocar os operadores de ETA e ETE 
do horário administrativo na escala 4x2x4. 
Estamos de olho!

Credenciamento: em algumas áreas 
continuam os problemas no pagamento 
da Vantagem Pessoal (credenciamento), da 
insalubridade, da entrega dos VT’s para horas 
extras e plantões. 

E os RH’s? Já não funcionavam a contento 
quando estavam nas áreas e agora com 
a centralização via CSC´s, ninguém sabe, 
ninguém viu, principalmente quando o 
assunto é PPP. O trabalhador que já tem 
direito adquirido à aposentadoria tem que 
percorrer uma via sacra para conseguir o 
documento, e quando consegue, ele está 

errado. Será que a Sabesp desaprendeu ou 
está mais uma vez “errando” de propósito? 
São tantas as reclamações que já cabe uma 
mesa redonda na DRT.

E por falar em DRT, o enquadramento das 
empreiteiras que atuam na Sabesp exercendo 
atividade-fim e fazendo o nosso trabalho está 
para sair, aguardem! Vamos juntos na luta!
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O Sintaema denunciou em seu jornal o estado precário do prédio do 
ER de Carapicuíba. O prédio está em péssimas condições, oferecendo 
riscos aos trabalhadores e clientes. Depois da denúncia, a Sabesp 
enviou engenheiros da empresa para avaliar a situação, e à época eles 
condenaram o prédio, inclusive com risco de desabar. 

Porém, passado algum tempo, os engenheiros retornaram e fizeram 
novo relatório, dizendo que o prédio não oferece “tanto risco”. Afinal, 
quem está falando a verdade?  Lembrem-se: é a integridade física dos 
trabalhadores que está em jogo.  

Vamos continuar denunciando!

Prédio condenado

carapicuíba

O Sintaema protestou com ênfase no último dia 17 na Sabesp da 
Capela do Socorro por causa da demissão de dois companheiros, 
ambos com vários anos de dedicação à empresa.

 A adesão dos trabalhadores locais foi excelente, e graças ao 
sucesso da mobilização, o Sintaema conseguiu uma reunião com o 
gerente de departamento da UGR de Interlagos, e uma das demissões 
foi revertida. A outra demissão não foi possível reverter devido ao fato 
de o trabalhador estar em vias de se aposentar.  

Empreiteiro desrespeitou o movimento
De forma totalmente desrespeitosa para com o movimento 

exemplar dos companheiros e companheiras da Sabesp da Capela 
do Socorro, o empreiteiro que está fazendo uma obra questionável no 
local furou o protesto, adentrando na Sabesp com seus trabalhadores. 
O Sintaema pediu para que ele não tivesse esta atitude truculenta, 
mas pensando apenas no seu umbigo, ele entrou. Vergonhoso! 

Grêmio desativado e trabalhadores na mão
Sem sequer conversar com os trabalhadores da Sabesp da Capela 

do Socorro, o Departamento desativou o grêmio e está fazendo uma 
obra no local para receber trabalhadores de outra unidade. Além de 
desrespeitar os companheiros locais, que do dia para a noite ficaram 
sem o grêmio, a reforma fez com que o teto da sala de reuniões 
desabasse. Imaginem se houvesse alguém no local no momento? 

O Sintaema procurou o diretor regional da Associação, e não 
obtendo retorno, procurou o presidente da Associação Sabesp, mas 
também sem retorno. Os equipamentos do grêmio estão jogados no 
reservatório da Sabesp. 

Hoje a estrutura local já é deficiente, e com a vinda dos 

Protesto contra demissões 

sabesp

companheiros do ER da Cidade Dutra, vai piorar, pois o 
estacionamento é pequeno, muitos deixam o carro na rua, em um 
local perigoso. É muito descaso da Sabesp para com todos! Vamos 
cobrar providências.
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O Sintaema participou da manifestação na Avenida Paulista contra  
o aumento da taxa básica de juros (Selic), no dia 17 de abril, em frente 
a sede do Banco Central, na Avenida Paulista. O ato contou com a 
presença da CTB e demais centrais sindicais.

Mesmo com toda a pressão, o Copom decidiu aumentar em 
0,25%, para 7,50%, a taxa básica de juros (Selic).  Mas vamos 
continuar cobrando uma política que priorize os trabalhadores, e não s 
banqueiros e especuladores de plantão. 

A Cetesb apresentou no último dia 8 os avanços nos estudos para 
mudança do modelo de seu Plano de Saúde.

Foram apresentados os preços estimados das Operadoras de 
Saúde, e a empresa garantiu que pagará o preço da enfermaria com 
o custo de R$ 1,00 por vida para os trabalhadores da ativa.

O Sintaema, por meio de sua consultoria, recomendou que a 
Cetesb incluísse nos estudos, que será base para um possível edital 
de licitação, um balizador para estipular a diferença máxima entre o 
preço de enfermaria e o preço de apartamento.

Esta solicitação é importante, pois no novo modelo, a diferença 
entre o preço de enfermaria e apartamento será paga integralmente 
pelos funcionários e é possível que muitos trabalhadores queiram 
manter seu padrão atual.

Outro ponto recomendado pela consultoria foi o estabelecimento de 
um patamar diferenciado de sinistralidade no contrato visando proteger a 
empresa, mas principalmente os trabalhadores dos altos reajustes futuros.

Como forma de compensação pela mudança do modelo do Plano 
de Saúde, o Sintaema propôs à Cetesb a criação de um Plano de 
Previdência para os colaboradores que seria pago com a economia 
e a eliminação do risco que a empresa terá ao sair do modelo de 
autogestão, desta forma, os trabalhadores poderão ter uma reserva 
para custear seu plano de saúde no momento da aposentadoria.

O Sintaema continuará acompanhando os estudos da mudança 
do Plano de Saúde da Cetesb para que possa ao final orientar todos 
sobre os melhores caminhos. Salientamos que a eventual alteração 
do atual plano de saúde será decidido pela categoria em assembleia 
especificamente convocada para este fim.

Eleições
Nos dias 14 e 15 de maio o Sintaema realizará as eleições para 

delegado sindical na Cetesb. As inscrições terminaram no dia 19 de 
abril. Desejamos sucessos aos candidatos!

Ato pela redução dos juros

Reunião

centrais sindicais 

cetesb

notícias do jurídico

Atenção, trabalhadores que têm ação na justiça em relação à escala 
de revezamento (menos os que estão na ação principal do sindicato) e 
querem fazer acordo com a empresa, favor entrar em contato com o 
Departamento Jurídico do Sintaema. Os trabalhadores que não foram 
chamados para fazer acordo em relação ao Divisor 200 e desejam fazer 
acordo, também devem entrar em contato com nosso jurídico.

Tel.: (11) 3329-2501 – juridico@sintaema.com.br

Para esclarecer 
aos trabalhadores da 
ativa e aposentados 
sobre Direito 
Previdenciário, os 
Departamentos de 
Saúde e Segurança 
do Trabalhador e 
dos Aposentados 
do Sintaema 
promoveram em 
Taubaté a palestra com o Dr. Leonardo Augusto Nogueira, advogado, 
que abordou o assunto e sanou dúvidas dos presentes, no dia 23 de 
março.

Na ocasião, a conselheira da Sabesprev eleita pelos trabalhadores, 
Maria Aparecida Cordelini, também tirou dúvidas dos aposentados sobre 
assuntos relacionados à Sabesprev.

Atenção: sobre a escala de 
revezamento e divisor 200

Falando sobre Direito 
Previdenciário
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O Sintaema entregou a pauta de reivindicações dos trabalhadores 
da Foz do Brasil-Mauá. Na ocasião, foram salientadas várias 
questões, entre elas a do plantão remunerado, o adicional para 
trabalhadores que lidam com serviços de risco, e a importância do 
aumento real, inclusive com repasse para os benefícios. 

Já existe um calendário de negociações: dias 25/04, 3, 10 e 17 de 
maio. Juntos na luta!

Entrega da pauta

foz do brasil-mauá

    

Assembleia Geral Extraordinária

Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
- SINTAEMA, usando dos poderes que lhe confere o estatuto social, convoca os trabalhadores da Central de 
Tratamento de Resíduos - CTR Grajaú, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 30 
de abril de 2013 as 07 horas e em primeira convocação, e às 07 horas e 30 minutos, em segunda convocação 
na Avenida Paulo Guilguer Reimbpry, 3920, Grajaú-SP com finalidade de deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1- Leitura, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2013 (01 
de maio de 2013 a 30 de abril de 2014) de natureza econômica, social e sindical, que serão apresentadas ao 
empregador, especialmente no que tange ao percentual de reajuste salarial aplicável no âmbito da categoria 
profissional representada; 2- Autorização para a entidade sindical entabular as negociações e, se for o caso, 
ajuizar dissídio coletivo; 3- Assuntos Gerais. São Paulo, 22 de abril de 2013. Rene Vicente dos Santos, Presidente.

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
- SINTAEMA, usando dos poderes que lhe confere o estatuto social, convoca os trabalhadores da SANEAQUA 
Mairinque S.A, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 26 de abril de 2013 as 
07 horas e em primeira convocação, e às 07 horas e 30 minutos, em segunda convocação na Rua Professor 
Jose Pinto do Amaral, 401 - Mairinque-SP com finalidade de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Leitura, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2013 (01 de 
maio de 2013 a 30 de abril de 2014) de natureza econômica, social e sindical, que serão apresentadas ao 
empregador, especialmente no que tange ao percentual de reajuste salarial aplicável no âmbito da categoria 
profissional representada; 2- Autorização para a entidade sindical entabular as negociações e, se for o caso, 
ajuizar dissídio coletivo; 3- Assuntos Gerais. São Paulo, 22 de abril de 2013. Rene Vicente dos Santos, Presidente.

edital de convocação

A Sabesp se reuniu com o Sintaema e as demais entidades sindicais 

e anunciou que somente 86% das metas foram atingidas, e que as 

perdas se devem aos índices de satisfação ao cliente e índice de 

faturamentos e perdas.

Os sindicatos protestaram e discordaram, pois o desconto não 

deveria ser considerado, uma vez que metas como ligação de água e 

esgoto superam as metas firmadas, o que compensaria as metas das 

perdas, além do lucro da empresa que foi o maior da sua história.

Infelizmente, as metas que não foram atingidas estão nas mãos 

de empresas terceirizadas, que não realizam o serviço de forma 

satisfatória, muitas vezes abandonam o contrato deixando a população 

insatisfeita e os trabalhadores vulneráveis devido a falta de mão 

de obra e compromisso com a população, satisfazendo apenas os 

acionistas parasitas.

Informamos que o pagamento será até 30 de abril de 2013, sendo 

dia 30 o limite.

PPR

sabesp

O Sintaema 
entregou a pauta 
de reivindicações 
dos trabalhadores 
da Saned no 
dia 19 de abril, 
enfatizando a 
importância de se 
fechar um acordo 
em mesa de 
negociação, ou 
seja, contemplar 
o pleito dos trabalhadores. 

Entre os pontos ressaltados, podemos citar o plano de cargos com 
grade salarial, a necessidade do concurso público, questão esta muito 
debatida na aprovação de pauta, ocorrida em 5 de abril, e o aumento 
real nos salários, com repasse aos benefícios. Vamos lutar para que a 
pauta seja atendida.  

As negociações já estão agendadas: dias 25/04, 3, 10 e 17 de 
maio. Juntos na luta!

Pauta foi entregue

saned
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Na setorial do dia 28 de março, na Sabesp da Leopoldina, 
os trabalhadores assistiram à palestra da assistente social Solange, 
que abordou temas atuais, como o estresse no trabalho, que muitas 

vezes leva as pessoas ao consumo de álcool e entorpecentes como fuga.

Foi realizado o 1º Congresso da Fenatema, a qual o Sindicato é filiado. 
Foram traçadas as diretrizes e o evento foi marcado pela democracia e 
pela representatividade no setor, com a participação de 15 sindicatos do 
saneamento, meio 
ambiente e energia.

O Sintaema 
fará parte da 
nova direção da 
Fenatema. Sucesso 
a todos!

sabesp/leopoldina

Pauta: Deliberação sobre o pagamento de Contribuição 
Assistencial a todos os integrantes da categoria, associados ou não 
à entidade, conforme Ordem de Serviço nº 1, de 24/03/2009, do 
Ministro do Trabalho e Emprego Carlos Lupi.

Dia 25 de abril, às 18h, na Sede do Sintaema.

Assembleia Geral Extraordinária

Sintaema está na nova direção 
da Fenatema

assembleia

Os companheiros 
e companheiras da 
Fundação aprovaram 
na semana 
passada a pauta de 
reivindicações que 
será entregue em 
breve à direção. 

Foram realizadas 
assembleias no Pq. Intervales, Iguape e na Capital. Em Iguape, 
os trabalhadores contaram com a presença do coordenador do 
Departamento Jurídico do Sintaema, Dr. Ailton, que tirou várias dúvidas 
trabalhistas dos companheiros.

Pauta aprovada!

fundação florestal

fenatema


