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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Previdência

Leia na página 4 
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Cetesb:

PPR está de volta

 Fundação Florestal

Até quando esse descaso?

Sabesp: 
trabalhadores da 
Vila dos Remédios 

ganham ação
2

Devedor contumaz: esse é o grande vilão 
Sintaema esteve na audiência da ALESP que mostrou que empresários devedores se beneficiam com anistias enquanto a 

conta desse rombo está caindo sobre o trabalhador que, se depender da reforma, vai morrer sem conseguir se aposentar
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 Sabesp

Sintaema acompanha mudança de local de trabalho

No dia 11 de setembro o Sintaema participou da reunião 
sobre a recolocação dos trabalhadores da área de cobrança da 
Sabesp - Major Rudge, onde as atividades foram encerradas.

Os companheiros e companheiras daquele local foram 
transferidos para os escritórios regionais, grandes consumi-
dores e área administrativa da Penha.

Por meio do Comdema - Conselho Municipal em Defe-
sa do Meio Ambiente de Carapicuíba, o Sintaema solicitou 
à Sabesp, ao Executivo e ao Legislativo daquele município 
que compareçam na próxima reunião do Conselho para se 
posicionarem sobre a renovação do contrato de serviços.  

Sobre a renovação em Carapicuíba

A reunião ocorreu no último dia 14, e o Sintaema, que 
têm assentos no conselho, fez esta intervenção.

O contrato venceu em 2016 e a população precisa sa-
ber como estão as tratativas sobre a renovação entre Cara-
picuíba e a Sabesp. Estamos juntos!

Um trabalhador do setor de caça-fraudes da Sa-
besp de Carapicuíba foi violentamente agredido por 
um cliente que o acertou na cabeça com um hidrôme-
tro quando o companheiro fazia uma fi scalização em 
sua residência.

A vítima, que apenas estava cumprindo com sua 
tarefa, fez um boletim de ocorrência, levou pontos na 
cabeça e está se recuperando, porém fi ca aqui uma 
pergunta para a Sabesp: um serviço como este, que 
pode desencadear uma reação deste porte, não deve-
ria ser executado por uma equipe de trabalhadores?

O Sintaema acredita que o risco seria bem menor, 
uma vez que a saída em dois trabalhadores para esse 
serviço é insufuciente. O Sintaema lamenta o ocorrido 
com o companheiro e pede para que a Sabesp estude 
esta questão. Estamos juntos!

Demorou mas chegou: 11 trabalhadores da Sa-
besp da Vila dos Remédios foram vitoriosos na ação 
movida pelo Sintaema pelo direito do adicional de 
insalubridade cortado unilateralmente pela empresa 
em 2008. Esses companheiros trabalham (alguns já 
se aposentaram) no almoxarifado de materiais inser-
víveis que são provenientes, entre outros, do trata-
mento de água e esgoto, e recebiam o adicional, haja 
vista que o local é insalubre. Porém, de forma intem-
pestiva, a Sabesp suprimiu alegando que não havia 
motivo para o adicional, inclusive com apresentação 
de laudos muito questionáveis.

Frente a essa posição arbitrária da empresa, o 
Sintaema realizou vários protestos e ingressou com 
uma ação de nulidade da supressão do adicional de 
insalubridade por meio do seu Departamento Jurídi-
co, em 2009.

Em 2010 o sindicato acompanhou uma diligência 
com o perito quando foi constatado que as peças e 
materiais eram armazenados sem higienização para a 
eliminação dos agentes biológicos contaminados com 
esgoto. Diante dos fatos, o Sintaema ganhou em 1ª 
instância, porém a Sabesp recorreu. Em 2ª instância a 
sentença novamente foi favorável aos trabalhadores, 
passando em seguida para a fase de cálculo e agora, 
enfi m, depois de quase 10 anos de trâmite na justiça, 
os trabalhadores receberão o que lhes é devido.

O Sintaema mostrou que a Sabesp não deveria ter 
suprimido o adicional em um local comprovadamen-
te insalubre, e essa vitória se deve à persistência dos 
companheiros em lutar pelo que é justo.

Parabéns! É lutando que se vence!
Estamos juntos!

Trabalhador é
agredido por morador

Vitória:
trabalhadores da Vila dos 
Remédios ganham ação

Como em todo negócio vultoso que envolve grandes 
quantias de dinheiro, e que, portanto, precisa ser adminis-
trado por um banco, a Sabesp contratou o Itaú BBA para 
coordenar a venda de ações da recém-criada holding, a 
empresa gestora de participações sociais que administra 
conglomerados de um determinado grupo, ou seja, uma 
controladora.

Por meio da holding a Sabesp pode receber investi-
mentos privados, ou seja, embora o presidente da empre-
sa afi rme que não se trata de privatização, ao permitir a 
entrada da iniciativa privada o caminho para a privatização 
torna-se mais curto e mais fácil.

De fato, a Sabesp continua sendo a acionista majori-
tária, porém, cada vez mais estamos presenciando a dimi-
nuição desse controle.

Segundo matéria da Revista Exame do dia 19 de se-
tembro, a coluna Broadcast do Estadão publicou que há 

Outro acompanhamento que o Sintaema está fazendo 
é o da mudança de área MNEA - Manobra do Mirante para 
o Polo de Santana. Se a estrutura do novo local for inferior 
o Sintaema não vai aceitar, vamos atuar para que seja igual 
ou melhor que o local anterior. É o Sintaema presente na 
defesa dos trabalhadores. Juntos na luta!

Começou: venda de ações da holding
será coordenada pelo Banco Itaú

um problema: será difícil encontrar uma empresa que acei-
te ser sócia minoritária do governo estadual.

Vamos acompanhar e cobrar a efetivação do argumen-
to do governo para a criação da holding: investir no sane-
amento para alcançar a universalização no abastecimento 
da água e na coleta e tratamento do esgoto. Gostaríamos 
de acreditar em papai Noel e coelhinho da páscoa, mas 
está difícil!

O Sintaema, como defensor da Sabesp gerida pelo po-
der público e de seus trabalhadores foi contra a criação 
da holding, porém os interesses privatistas do governador 
Alkmin passaram por cima de tudo.

Este é o comando tucano no Estado de São Paulo com 
sua fome voraz de lucros, buscando brechas, atalhos e 
todo caminho tortuoso em sua incansável saga de des-
montar todo o patrimônio público e entregá-lo a todo custo 
à iniciativa privada.

Erro nos holerites
Muitos trabalhadores reclamaram ao Sintaema 

sobre erros em seus vencimentos por conta do siste-
ma SAP.  Esperamos que a Sabesp fi que atenta a esse 
problema e resolva o quanto antes.

Sobre a questão da volta do plantão de dois dias (sábado/
domingo), informamos que, conforme reunião com o Minis-
tério Público em agosto, quando foi suspenso o inquérito, a 
Sabesp deveria ter informado às unidades sobre esse fato, 
haja vista que a partir de outubro os plantões de fi nal de se-

Sobre a escala de plantão dos finais de semana na Capital e RMSP
mana voltam a ser de sábado e domingo remunerados.

Trabalhadores, fi quem atentos: se a Sabesp não cumprir 
com o que foi fi rmado no MP, entrem em contato com os 
diretores do Sintaema para tomarmos as medidas cabíveis.

Juntos na luta!
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Depois de um ano sem o PPR 
(Programa de Participação nos 
Resultados), que a CETESB havia 
suspendido, mesmo sob todos os 
protestos do Sintaema, agora os 
trabalhadores terão de volta esta 
conquista.

O Sintaema se reuniu no dia 

 Cetesb

Vitória: PPR de volta
11 de setembro com a direção da 
empresa, expôs os fatos e o me-
recimento dos trabalhadores nesta 
justa reivindicação e a CETESB vai 
implantar novamente o PPR em 
2017e que será pago em 2018.

Esse importante resgate mos-
tra que jamais devemos desistir 

O Sintaema está acompanhando as reuniões sobre o seguro de vida em grupo para que seja escolhido o 
mais favorável aos companheiros e companheiras da CETESB.

 No dia 14 houve a abertura das cotações e no dia 27 de setembro serão concluídos os trabalhos e defi nido 
o seguro a ser contratado. Estamos juntos!

de lutar por nossos direitos e 
conquistas. Em breve a empresa 
apresentará as metas e o Sintaema 
acompanhará o desenvolvimento 
do programa. 

A Assinatura do PPR será no 
dia 25 de setembro.

Juntos na luta!

Seguro de vida em grupo

O Sintaema realizará nos dias 24 e 25 de outubro de 
2017 as eleições para delegado (a) sindical na CETESB

O delegado sindical é aquele que está mais próximo do cotidia-
no dos trabalhadores, é uma extensão fundamental do sindicato, 
solucionando confl itos, mantendo a categoria informada dos acon-
tecimentos, mobilizando e conscientizando os companheiros sobre 
as lutas necessárias. 

Por isso, é fundamental que o candidato a delegado sindical 
seja uma pessoa de espírito atuante e combativo. 

Participe! 

Inscrições: de 25 de setembro a 13 de outubro de 2017, na 
Secretaria Geral do sindicato, através de carta registrada com avi-
so de recebimento ou via fax (11-3329-2507), (enviando a original 
posteriormente) das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira.

Critério para ser candidato: ter no mínimo seis meses 
de sindicalização e estar há no mínimo 1 (um) ano contínuo na 
empresa. 

Critérios para votar: ser sócio do sindicato e ter idade aci-
ma de 16 anos. O trabalhador que não for sócio e quiser participar 
do processo de votação poderá se associar no ato.

A fi cha de inscrição encontra-se na página do sindicato na In-
ternet: 

www.sintaemasp.org.br

Juntos na luta!

Eleições para delegado sindical 

O Sintaema participou no 
dia 14 de setembro da audiên-
cia pública “Devedor contumaz”, 
encaminhada pelo senador Pau-
lo Paim (PT), do Rio Grande do 
Sul, e pela deputada estadual Leci 
Brandão (PCdoB), na Assembleia 
Legislativa de São Paulo – Alesp. 

A audiência mostrou que o 
grande causador do défi cit pre-
videnciário é o “devedor contu-
maz”, ou seja, estão nesta lista 
grandes empresários que não pa-
gam as contribuições e Estados e 
municípios que não repassam os 
valores que deveriam à previdên-
cia social. E mais: muitas vezes 
descontam a contribuição dos 
trabalhadores, porém dão o calo-
te na previdência. 

Estas dívidas se acumulam e 
causam o rombo na previdência, 
visto que muitos se benefi ciam 
com o Refi s – Programa de Recu-
peração Fiscal, no qual são feitos 

 Previdência

Governo Temer quer jogar
o suposto déficit na conta do trabalhador

O momento é de mobilização de forças da classe trabalhadora para barrar o nefasto projeto da reforma da previdência

abatimentos e parcelamentos das 
dívidas, o que leva a um círculo 
vicioso onde a inadimplência se 
torna um excelente negócio.

Isto porque além desses de-
vedores não pagarem, recebem 
anistia da dívida e livram-se de 

um possível processo criminal. 
E mesmo assim querem jo-

gar o défi cit da previdência nas 
costas dos trabalhadores através 
da reforma da previdência, que 
podemos chamar de desmonte da 
aposentadoria.

Quando o trabalhador estiver com o pé na 
cova não adianta mais se aposentar!

As mudanças que o governo ilegítimo de Temer quer impor 
por meio da PEC 287, penalizam os trabalhadores, e não o devedor 
contumaz, e se em 2015 as regras da reforma já estivessem vigen-
tes 79% do total de aposentados não alcançariam 25 anos de con-
tribuição, que será o limite mínimo exigido se a PEC for aprovada.

No caso das trabalhadoras, apenas 16,5% das que se aposen-
tariam por idade em 2015 atingiriam os 25 anos de contribuição se 
a PEC estivesse em vigor. 

Em suma: essa é a reforma da NÃO APOSENTADORIA, DO CA-
MINHO DO FIM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DO ENRIQUECIMEN-
TO DOS DONOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA, QUE ENGORDARÃO 
SUAS CONTAS.

Somente a luta muda a vida
Ainda está em tempo de barrar esse ataque devastador, esse projeto 

ultraconservador do desmonte da previdência social, vamos todos dizer 
NÃO à reforma da previdência, vamos juntar forças, ir para as ruas e dar 
nosso recado ao governo ilegítimo de Temer.

Vamos todos juntos nesta luta!

Edital de Convocação
Eleições de Delegados Sindicais da CETESB 

Nos termos do Estatuto Social do SINTAEMA e do Acordo Coletivo em vigência, faço saber aos que este edital ler ou dele tomarem conhecimento que no dia 18 de outubro de 2017 em todas as áreas da 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB serão realizadas ELEIÇÕES PARA DELEGADOS SINDICAIS. A inscrição poderão serem feitas pessoalmente no período de 25 de 
setembro a 13 de outubro na Secretaria Geral da Sede do Sindicato, sito a Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte Pequena, CEP 01102-050, São Paulo – SP, ou através de carta registrada com AR (aviso de 
recebimento), com posterior envio do original obedecendo rigorosamente o prazo de inscrição. Para concorrer ao pleito o critério é ser associado ao SINTAEMA há no mínimo, seis (6) meses anteriores à 
eleição e no mínimo um (1) ano contínuo na empresa. A Secretaria do Sindicato funcionará no decorrer do prazo para as inscrições das 8 horas às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, (exceto aos sábados, domingos e 
feriados) onde os interessados obterão informações de todo o processo eleitoral, recebimento das inscrições e fornecimento do correspondente recibo. São sete (7) vagas a serem preenchidas, fi cando cinco 
(5) vagas na Capital, uma (1) vaga na Região Metropolitana e uma (1) vaga para o Interior/Litoral. Eventual impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de três (3) dias úteis a contar da publicação 
da relação dos candidatos que ocorrerá no dia 25 de outubro. Em caso de empate será considerado eleito aquele que tiver mais tempo sindicalizado, permanecendo o empate será considerado eleito que 
estiver mais tempo na Companhia, e por último aquele que for mais velho. Só poderão votar os sócios do SINTAEMA.
São Paulo, 18 de setembro de 2017.

Rene Vicente dos Santos - Presidente
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 Fundação Florestal

Por melhorias já!

Dando continuidade aos fl agrantes de 
más condições nos parques, o Sintaema, que 
na penúltima edição deste jornal mostrou um 
quiosque abandonado na entrada da caverna 
Núcleo Santana, do Parque Estadual PETAR, 
mostra agora a umidade devido a vazamento 
de água na Unidade do Escritório do PETAR.

Essas condições precárias são uma 
amostra do descaso do governo estadual que 
nos dá a impressão de querer sucatear os 
parques para entregá-los à iniciativa privada.

E não é de hoje que o Sintaema vem 
cobrando manutenção e renovação da  
frota de carros da Fundação Florestal. 

A situação é precária por toda a 
Fundação, e além de prejudicar o bom 
andamento dos trabalhos, as más con-
dições podem colocar em risco a vida 
dos companheiros que utilizam esses 
veículos.

Parece que esse governo Alckmin 
quer mesmo acabar com os parques 
para ter justifi cativa de entregá-los à 
iniciativa privada, tanto que a Unidade 
da Jureia foi tema de noticiário na TV 
(veja a reportagem em nossa página da 
Internet: www.sintaemasp.org.br).

Frota deteriorada

No dia 15 de setembro mais uma família foi contemplada com Benefício Social Familiar - BSF. 
Desta vez foi a família Soares que recebeu o benefício na Sede do Sintaema por ocasião do nasci-
mento do Lucas, fi lho do nosso associado Renato Soares Flores, trabalhador da Ságua.

Em convênio com o Sintaema, 
o “BSF” Benefi cio Social Familiar é  
exclusivo  para  empresas e  conces-
sões  privadas de  saneamento e  meio 
ambiente, que  assinam e  mantêm 
em dia  o pagamento,  com cláusula  
garantida  em  acordo ou convenção  
coletiva.

Parabéns!
Juntos na luta!

 Empresas Privadas Juntas na luta!

Mais trabalhadores beneficiados

Vamos continuar registrando 
e publicando esse abandono e 

cobrar providências.
Estamos juntos!

Juntos na luta!


