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Sintaema discute salário regional e 
escala de revezamento na Sabesp

sabesp
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Não cumprimento da escala 4x2x4
No mesmo dia, outros dirigentes do Sintaema e alguns trabalhadores 

da manobra discutiram com gerentes e representantes da Sabesp o 
problema que está afetando cerca de 60 trabalhadores que não estão 
na escala firmada de 4x2x4.  

A Sabesp tentou argumentar que em alguns casos não haveria a 
necessidade da escala, porém o Sintaema foi enfático e avisou: se a 
empresa insistir em não aplicar a escala entraremos com ação judicial 
pelo descumprimento do acordo. 

A empresa pediu um prazo de três semanas para analisar os casos 
em questão e voltar a debater o assunto com o sindicato.

Salário regional
A comissão formada para 

dar andamento à questão do 
salário regional se reuniu no 
dia 10 com representantes da 
Sabesp, ocasião em que foi 
apresentada a metodologia 
a ser usada no levantamento de dados para se chegar ao índice de 
defasagem das cidades do Interior em relação à Capital. 

A apresentação foi feita pelo consultor da FIPE e professor de 
economia da USP, Carlos Azzoni. De acordo com o consultor, serão feitos 
trabalhos de campo e coleta de dados em alguns municípios, sempre 
tendo como comparativo a cidade de São Paulo. O trabalho deve ser 
concluído em três meses. 

O Sintaema cobrou com veemência da Sabesp mais celeridade 
no processo para que se aplique a correção dos salários até a data 
firmada na campanha salarial. Em breve a comissão se reunirá 
novamente. 

Juntos na luta!
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fundação florestal

Vale-refeição: vitória dos trabalhadores da Fundação
Ainda que parcial, a vitória dos companheiros e companheiras 

da Fundação Florestal em relação ao vale-refeição é de suma 
importância, visto que após a pressão do sindicato com total apoio 
dos trabalhadores resultou na aprovação de um contrato emergencial 
do VR por 90 dias, fornecido pela SODEXO.

Categoria solidária 
Os trabalhadores da Sabesp do Guarapiranga deram um exemplo 

de solidariedade durante uma setorial no mês de setembro. Eles 
apoiaram os companheiros e companheiras da Fundação Florestal 
em sua luta pelo respeito a seus direitos e conquistas. Parabéns a 
todos pela união! 

Adesão aos protestos
Em defesa dos companheiros e companheiras da Fundação 

Florestal e dos parques estaduais o Sintaema fez várias manifestações 
em frente à Fundação Florestal com apoio dos trabalhadores.  

Protestamos pela ausência de negociações acerca da campanha 
salarial e pela falha administrativa que resultou na não entrega 

saned/foz do brasil-mauá

Comissões sindicais  
são eleitas

O Sintaema realizou as eleições para a Comissão Sindical da 
Saned e da Foz do Brasil-Mauá. A comissão sindical é fundamental  
conquista que estreita os laços entre o sindicato e os trabalhadores, 
pois é a organização no local de trabalho. A comissão é uma 
expressão democrática que deve ser valorizada e incorporada em todas 
as empresas. Vamos lutar para isso! Parabéns a todos os eleitos, o 
Sintaema deseja sucesso a todos nesta importante tarefa!

COMISSÃO SINDICAL 2013/2014

SANED  
Sidinei da Silveira Santos (Cérebro), Claudio dos Santos (Claudinho)
Johny da Silva Soares Rodrigues, Paulo Edson Ferreira de Sousa 
(Viola), Celso de Jesus Lopes (Índio), Jose Donizete da Silva (Dodô, 
Maria Gorete da Silva, Jose Pinheiro do Nascimento F., Luiz Batista 
Penha (Irmão Luiz), Valdimar Alves Florêncio (Pintura), Maria Chaves 
de Moraes, Cristiano Luis Teles, Marli Aparecida da Silva Casimiro.

FOZ DO BRASIL
Expedito Maximo Pereira, Reinaldo Prates Leal, 
Luiz Valadares T. Hora

do vale-refeição referente a 
setembro. Vamos continuar 
lutando para que os 
trabalhadores da Fundação 
sejam respeitados em seus 
direitos.

Parabéns a todos pelo exemplo 
de resistência! Juntos na luta!

Eleição Saned

Eleiçao Foz-Mauá
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saned

Trabalhadores continuam!
Após um longo impasse quanto à incorporação da Saned 

pela Sabesp, o qual o Sintaema teve papel preponderante 
nas discussões acerca do futuro dos trabalhadores, o prefeito 
de Diadema, Lauro Michels, disse ao sindicato que a Sabesp 
assumirá a empresa e seus trabalhadores em janeiro de 2014.  O 
projeto foi aprovado no último dia 5 em sessão da Câmara de 
vereadores por 15 votos a 6.

A afirmação foi feita ao Sintaema em reunião com o prefeito, 
no dia 3 de setembro, depois de muitos protestos e audiência 
pública em agosto, quando sindicato, trabalhadores e população 
tomaram conta da Câmara Municipal para expor suas 
preocupações quanto ao futuro do saneamento na cidade e seus 
impactos com a mudança.

Com o acordo, extinguem-se as dívidas e haverá investimentos 
no município por parte da Sabesp. Inicialmente será investido R$ 
95 milhões, sendo metade neste mês e metade em setembro de 
2014, com valores atualizados.

O prefeito se comprometeu a ter um encontro com os 
trabalhadores e assim o fez no dia 10 de setembro, quando 
conversou francamente com todos e ratificou a absorção dos 
companheiros e companheiras. 

Ainda vai haver uma audiência pública e posteriormente a 
assinatura do convênio para a consolidação da concessão de 
serviços à Sabesp por trinta anos.

O Sintaema continuará acompanhando todo o desenrolar 
do processo no sentido de que os trabalhadores e a população 
não sejam prejudicados. Parabéns a todos os companheiros e 
companheiras da Saned, que em nenhum momento deixaram de 
lutar bravamente! Juntos na luta!

Palestra esclarecedora 
A pedido dos trabalhadores, o Sintaema 

promoveu uma palestra para tirar 
dúvidas sobre o PPP- Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, aposentadorias e 
previdência.

A matéria foi explanada com 
propriedade pela advogada do Sintaema, 
Dra. Lane Magalhães. Os companheiros 
e companheiras interagiram com questões 
e a palestra foi bastante produtiva e 
elucidativa. 
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sabesp

sabesprev

Esclarecimentos sobre a  
questão da migração

Caros trabalhadores e trabalhadoras, desde 2002 o SINTAEMA, 
através de nossos conselheiros, vem lutando para que a SABESP, 
patrocinadora do nosso Plano Previdenciário, arque com a totalidade 
do déficit atuarial, detectado à época. 

Foram inúmeras manifestações e atos em defesa do nosso plano, 
até a criação do Fórum das Entidades, para fortalecer a luta. Em 2010, 
diante da ameaça de aumento do plano BD (Beneficio Definido) pela 
SABESPREV, o Fórum das Entidades resolveu entrar com ação jurídica 
cobrando a totalidade do déficit atuarial e congelamento do plano, 
impedindo a migração, pois achávamos que o incentivo proposto pela 
SABESP/SABESPREV de 60 % para o plano SABESPREV MAIS estava 
aquém de nossas expectativas. 

Com a ação jurídica foram abertas novamente as negociações, fazendo 
com que a proposta da SABESP/SABESPREV subisse de 60% para até 85% 
do déficit atuarial a título de incentivo de migração, conforme a ATA da 
reunião do dia 27/12/2011, disponível no site do SINTAEMA.

Desde então o SINTAEMA tem manifestado a intenção jurídica de 
pedir a reabertura da migração num prazo de 60 (sessenta) dias para 
aqueles que quiserem migrar para o plano SABESPREV MAIS. 

O processo nº 0038970-61.2010.8.26.0053-2105, em trâmite na 8ª 
Vara da Fazenda Pública da Capital, tem como outros autores o SINTAEMA 
a AAPS (Associação dos Aposentados e Pensionistas da SABESP).

Em reunião com o Fórum das Entidades, foi decidido por ampla 
maioria que o advogado defendesse na ação jurídica a reabertura 
da migração, SEM ABRIR MÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO 
PASSADO POR PARTE DA SABESP, porém o advogado responsável pela 
ação não seguiu a orientação da maioria do Fórum das Entidades, 
seguindo a vontade só da AAPS de não abrir mão da liminar. 

Prontamente o SINTAEMA destituiu o advogado do Fórum das 
entidades e nomeou, advogado do SINTAEMA como representante na 
ação e manifestamos na ação jurídica a intenção do acordo.

Portanto, o que alguns diretores, assessores e superintendentes da 
SABESP estão relatando em reuniões com os trabalhadores de maneira 
desesperada, equivocada e antiética, que o SINTAEMA é responsável 
pelo impedimento das migrações é MENTIRA! 

Defendemos a migração, com incentivo de 85% para todos, e 
vamos participar da audiência que acontecerá no próximo dia 15 de 
outubro, manifestando o nosso desejo em chegar a um acordo que 
seja vantajoso para o conjunto dos trabalhadores.

Vale ressaltar que a SABESP tentou cassar a liminar por cinco vezes e 
não conseguiu.

Cuidado com as promessas milagrosas, pois sem o acordo o 
incentivo de migração, permanecera 60%, voltando à situação anterior, 
sem sofrer redução das mensalidades.

No dia 29 de agosto os trabalhadores da OKENA reunidos em 

assembleia  aprovaram a representação do Sintaema. A empresa tem 

Sede em Pinheiros e  planta operacional em Itapevi, onde tem 40 

empregados e trata efluentes industriais. 

A empresa anunciou a implantação de um convênio médico e 

a construção de uma PLR para 2014, itens que já vinham sendo 

negociados com o Sintaema desde junho. Será  montada uma CIPA 

e o Sintaema vai participar desse processo dada a importância da 

segurança no local de trabalho e da saúde do trabalhador.

O Sintaema solicitou celeridade na questão da vacinação dos 

trabalhadores e  sugeriu que o novo convênio médico tenha esse tipo de 

cobertura para as vacinas  que não são oferecidas pelo sistema público.

Sejam bem-vindos!

Bem-vindos companheiros da 
Okena!

empresas privadas

Mais um acidente com 
terceirizada

Um trabalhador de empresa terceirizada se acidentou em uma 
obra da Sabesp na Vila Brasilândia, no último dia 6. De acordo com 
matéria do Portal G1, a vítima ficou sob escombros além de ter sido 
atingida por um bloco de concreto nas costas.

O Sintaema esteve no local colhendo informações e está 
averiguando o ocorrido. É isso que dá terceirizar: acidentes e 
péssimas condições de trabalho. Somos contra!
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foz do brasil – limeira, rio claro, santa gertrudes e porto ferreira

Trabalhadores aprovam 
pauta unificada

O Sintaema realizou assembleias nas quatro cidades em que o 
Grupo Foz (Odebrecht) opera/atua sistemas de saneamento e possuem 
data-base em setembro.

As unidades de Limeira, Rio Claro, Santa Gertrudes e Porto Ferreira 
dispõem de acordo unificado, e em 2013 renovamos as cláusulas 
econômicas.

Importante e significativa a participação dos trabalhadores que 
destacaram as mais diversas questões e problemas em discussão para 
encaminhamentos pela entidade.

As pautas foram aprovadas e entregues à empresa no último dia 9, 
quando sugerimos um calendário para as negociações com brevidade 
e que os trabalhadores sejam atendidos em suas reivindicações. A 
empresa já reconheceu a data-base. 

Entre os pontos reivindicados, destacamos:
• Aumento real de salários;
• Valorização dos benefícios;
• Mobilidade no Plano de Cargos e Salários;
• PLR de 1,5 da folha de pagamento e com distribuição igualitária;
• Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem 

redução de salários.
O Sintaema não medirá esforços na busca do pleito dos 

trabalhadores. Juntos na luta!

foz de mauá

Conquista
Depois de muita luta, o Sintaema, com apoio dos trabalhadores, 

conseguiu o aumento no aluguel para os agentes comerciais que 
utilizam motos. De R$ 500,00 o valor foi para R$620,00. Parabéns! 

Santa Gertrudes

Entrega de pauta

Rio Claro

ETE Limeira

Porto Ferreira

ETA Limeira
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Rock’n Roll no Sintaema

resistência cultural 

20 de Setembro - Sexta-feira
Local: Sintaema – Av. Tiradentes, Ponte Pequena – a partir das 19h

Banda Resgate Nacional
Traga sua bebida!

terceirização
formação

Todos contra a terceirização! A CTB convoca a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras a ocuparem o Congresso Nacional, 
nos próximos dias 17 e 18, para participar da discussão de 
temas prioritários para a classe trabalhadora: a terceirização e a 
manutenção dos 10% do FGTS (está prevista a votação do veto da 
presidenta Dilma Rousseff à derrubada dos 10% FGTS). Vamos lutar 
contra medidas que ataquem dos direitos da classe trabalhadora!

sabesp

Esta obra na Agência da Sabesp de Santana está abandonada há 
meses por uma empreiteira. A Sabesp alega que a empresa contratada 
não estava cumprindo com o cronograma e rescindiu o contrato, mas 
avisou que está tomando providências para amenizar o desconforto que 
a obra parada está causando aos trabalhadores e à população. 

Vamos cobrar!

O Departamento de 
Formação do Sintaema 
promoveu a 2ª etapa 
do curso sindical para 
delegados, suplentes e 
ativistas, desta vez em 
Presidente Prudente, no 
dia 31 de agosto.


