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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Campanha Salarial 2018

Trabalhadores aprovam pautas

 Jurídico

Vitória: Trabalhadores ganham ação de 2008

Leia na página 3

Leia na página 2

Categoria já se movimenta com 
disposição de luta para a campanha 

salarial 2018

Sabesp:
Eleição para Delegados Sindicais

Dias 17 e 18 de abril

Confira os candidatos da
sua área em nossa página:

www.sintaemasp.org,br

Posse:
Dia 25 de abril, a partir das 9 horas

na sede do Sintaema

Participe!
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O Sintaema participou da apuração de votos da eleição para presidente da Associação de Funcionários da 
CETESB, no último dia 3. Até o fechamento desta edição ainda não havia o resultado final.

O Sintaema deseja sucesso à nova diretoria!

 CTB-SP

Com o objetivo de aperfeiçoar 
as informações e trocar experiên-
cias e ideias entre as categorias, 
o Departamento de Comunicação 
da CTB realizou uma reunião com 
os profissionais de imprensa de 
sindicatos ligados à CTB-SP

A reunião, no dia 2 de abril, foi 
na Sede da CTB-SP, com a partici-

Um companheiro da Sagua 
– Guarulhos recebeu o auxílio-
natalidade do BSF - Benefício 
Social Familiar por ocasião do 
nascimento do filho Lucas.

O casal, Mirieli e Paulo 
Henrique, receberam o cheque-
natalidade em mãos na sede do 
Sintaema. Parabéns!

Em 2008 o Departamento 
Jurídico do Sintaema ingressou 
com uma ação como substituto 
processual (quando o sindicato 
é o autor) pleiteando a diferença 
do adicional de periculosidade 
para 19 trabalhadores da Sabesp 
da ETE ABC.

A ação tramitou na 79ª Vara 
do Trabalho da Barra Funda em 
São Paulo e em 2009 o caso foi 
extinto sem julgar o mérito man-
tendo apenas uma pessoa como 
autora. Isso foi o entendimento 
do Juiz de primeiro grau, deci-
são que foi objeto de Recurso 
que foi provido na 7ª turma do 
Tribunal Regional do Trabalho, 
determinando a continuidade do 
processo nos termos propostos 
pelo Sindicato, remetendo os 
autos para a vara de origem em 
maio de 2012.

Em novembro de 2012 hou-
ve a única audiência em que o 
Juiz acolheu uma litispendência 
(um dos substituídos já havia 
ingressado com a mesma ação) 
e não aceitou o pedido a Sabesp 
de realização de perícia por se 
tratar de fato incontroverso, já 
que ela reconhecia o risco à vida, 
mas pagava um percentual infe-
rior, praticando uma ilegalidade.

Em fevereiro de 2013 o 
Juiz sentenciou condenando a 
Sabesp a pagar as diferenças 
do adicional de periculosidade 
a partir de 1º de dezembro de 
2013 e modificar em folha de pa-
gamento para quem ainda seguia 
na ativa.

A decisão foi objeto de re-
curso da Sabesp, que tramitou 
na mesma turma do Tribunal, 

Comunicação em pauta
pação do presidente do Sintaema 
e da central estadual, Rene Vicen-
te, da secretária de comunicação 
da CTB Nacional - Doquinha e de 
representantes do Sintaema, Sin-
dicato dos Marceneiros, SINPRO-
-Campinas, SINPRO-Sorocaba, 
SINTARESP, SEDIN, Construção 
Civil de Osasco e Sindicato dos 

Servidores Públicos de Sorocaba.
Todos foram unânimes sobre 

a importância da comunicação 
junto aos trabalhadores e de levar 
sempre a informação de quali-
dade e com rapidez que hoje é 
possível com a Internet, além do 
jornal impresso, sempre presente 
na base.

 Notícias do Jurídico

Trabalhadores ganham 
ação de diferenças 
do pagamento da 
periculosidade

que não acolheu a irresignação 
patronal. Ainda assim, a empre-
sa entrou com um novo recurso 
buscando levar o tema ao Tribu-
nal Superior do Trabalho, o que 
foi negado por falta de condições 
de admissibilidade. 

A tentativa seguiu com um 
Agravo, que garantiu o envio 
para o TST em junho de 2014. 
Todos os recursos da Sabesp fo-
ram contestados pelo Sintaema 
(contrarrazões ou contraminuta). 

Em Abril de 2015 o proces-
so finalmente encerra na fase de 
definição, se o pleito procede ou 
não, e remetido à vara de origem.

A Sabesp foi responsável por 
juntar os cálculos que seguiram a 
posição do Sintaema em setem-
bro de 2015.O ano de 2016 foi de 
muita pressão – com despachos 
diretamente na vara do trabalho 
e petições de protestos, porém, 
somente em março de 2017 os 
cálculos foram homologados.

Desse período até março de 
2018 ocorreram os trâmites para 
o pagamento e liberação do Alva-
rá de levantamento, ocorrido em 
março e pago aos trabalhadores 
no último dia 27.

Esse é um dos processos 
movidos pelo Sintaema para dis-
cutir essa ilegalidade. Passados 
alguns anos do início dessa briga 
no judiciário a Sabesp reconhe-
ceu o erro e passou a pagar o 
adicional nos termos da lei: 30% 
sobre o salário do trabalhador.

Uma vitória para
a categoria!

Estamos juntos!

 Cetesb

Ascetesb elegerá novo presidente

 Empresas privadas

Mais um trabalhador recebe 
o Benefício Social Familiar

Atenção!
O Sintaema, junto ao seu Departamento Jurídico, está estudan-

do a Lei de Responsabilidade das Estatais – 13303/16, que trata de 
mudanças nas empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Em breve traremos mais informações sobre essa Lei e o que ela pode 
impactar nas empresas da categoria.
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 Campanha Salarial 2018

Trabalhadores aprovam pautas

Aumento real, reposição sala-
rial, garantia no emprego, manu-
tenção e ampliação de conquistas 
estão na pauta dos trabalhadores 
que lutarão pelo fechamento de 

No dia 4 de abril, o Sintaema 
entregou aos representantes da 
Sabesp a pauta de reivindicações 
dos trabalhadores.

Outros assuntos dos traba-
lhadores foram discutidos, inclu-

Os trabalhadores e trabalhadoras da Sabesp e da CETESB da Capital e Interior, bem como
os trabalhadores da SAEG, aprovaram em assembleias realizadas em São Paulo, Lins, Sorocaba e 

Guaratinguetá as pautas de reivindicações da campanha salarial 2018, nos dias 26, 27 e 28 de março.

um bom acordo coletivo.
A campanha salarial está 

começando e vamos lutar para 
fechar acordos coletivos que 
contemplem os anseios dos com-

panheiros companheiras. Em 
tempos de reforma trabalhista, a 
intensificação da unidade e mo-
bilização será fundamental para 
alcançarmos a vitória.

No dia 4 de abril o Sintaema 
entregou a pauta dos trabalha-
dores da Sabesp à direção da 
empresa. Em breve o sindicato 
entregará as demais pautas apro-

vadas e as disponibilizará em:  

 www.sintaemasp.org.br

Juntos na luta!
 Sabesp

Os companheiros e companheiras da Sabesp mostraram mais uma 
vez que quem constrói a empresa são os trabalhadores ao atingir 100% 
das metas estabelecidas no Programa de Participação dos Resultados 
- PPR de 2017.

Os trabalhadores merecem essa valorização e reconhecimento, já 
que são os principais responsáveis pelos resultados da Sabesp, já que 
se dedicam e se empenham em suas funções.

O pagamento, que ocorreu no último dia 6, seguiu a seguinte fór-
mula de cálculo do valor individual:

{R$ 1.840,26+ [70% X (salário base + gratificação de função 
ou comissão + ATS)]} X 100%.

O Sintaema, que sempre lutou por esse reconhecimento e acom-
panhou durante todo o ano o processo de cumprimento de metas, já 
assinou com a empresa o PPR de 2018, garantindo assim o pagamento 
para 2019.

O PPR é uma antiga reivindicação dos trabalhadores, e sua implan-
tação se deu depois de muitas lutas engendradas pelo sindicato com 
o total apoio e respaldo dos companheiros e companheiras que hoje 
podem comemorar esta importante conquista.

Parabéns a todos! Estamos juntos nesta luta!

Conquista: com 100% das metas 
atingidas, trabalhadores receberam o 

pagamento do PPR no último dia 6 

Sintaema entrega
pauta dos trabalhadores

sive o plano de carreira e o proble-
ma dos empregados que precisam 
pedir demissão da Sabesp quando 
aprovados para outro cargo em 
concurso público da empresa, 
além de questões pontuais.

A previsão do início das reuni-
ões é maio, quando será estabele-
cido o calendário de negociações.

Nos próximos dias a pauta es-
tará em nossa página na Internet.

Juntos na luta!

Estamos juntos!
E os companheiros da Sabesp - ETA Alto da Boa Vista participa-

ram com ânimo e disposição de luta da setorial que focou a campa-
nha salarial 2018, na qual o sindicato estará em defesa dos direitos 
trabalhistas e resistindo às reformas de Temer.

Neste momento de dificuldade e fortes ataques, a terceirização 
começa a aparecer em mais setores da Sabesp.

A luta é coletiva e juntos somos mais fortes! Os três candidatos 
a delegados sindicais estavam presentes e isso é um importante 
sinal de organização, é reconhecimento do trabalho de base.

Estamos juntos!
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 Quem votou, não vai voltar!

Saiba quem são os traidores
da classe trabalhadora

Precisamos nos lembrar nas urnas dos 
traidores do povo, daqueles que não legislam 
em favor dos trabalhadores, mas sim em 
favor próprio ou dos grandes empresários, 

Antonio Bulhões (PRB/SP)

Apresentador de Televisão,
Administrador, Teólogo,

Bispo Evangélico e Jurista
Deputado Federal

(3 mandatos Rio de Janeiro-RJ)

Votou a favor do impeachment e a 
favor da rejeição da denúncia contra 
Temer. É réu em ação civil pública que 
pede a suspensão da concessão da 
Rádio Metropolitana Santista Ltda., da 
qual o parlamentar é sócio.

Não se esqueça: nas próximas eleições,
esses não podem voltar!

 Saneamento

Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

O Sintaema também esteve 
presente na CDU - Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e en-
tregou um documento técnico 
afirmando que privatizar o sane-
amento é andar na contramão do 
desenvolvimento nacional, haja 
vista os países que retomaram 
o abastecimento de água depois 
de experiências frustradas com a 
entrega dos serviços à iniciativa 
privada. Já são 267 casos no se-
tor em todo o mundo.

E assim vamos continuar 
lutando e resistindo a mais uma 
tentativa de golpe do governo en-
treguista de Temer.

Juntos na luta, mais do que 
nunca!

Parceria em defesa do saneamento e de seus trabalhadores
Visando aprofundar o enten-

dimento sobre o setor de sanea-
mento e subsidiar o debate sobre 
a construção da NR dos trabalha-
dores do saneamento o Sintaema 
se reuniu com representantes da 
Fundacentro (voltada para o estu-
do e pesquisa das condições dos 
ambientes de trabalho) no dia 29 
de março, para formalizar um 
protocolo de intenções.

O objetivo é avaliar os riscos 
ergométricos, buscar indicadores 
para estudo de campo através de 
pesquisas qualitativas e número 
de trabalhadores.

Conforme decidido pelo Co-
letivo das Águas no FAMA – Fó-
rum Alternativo Mundial da Água, 
o Sintaema está participando da 
retomada da Frente Nacional em 
defesa do Saneamento Ambien-
tal- FNS, que foi criada em 1997 
para combater os ataques do 
então governo FHC que já queria 

A ação conjunta envolve o 
sindicato, a Fundacentro e empre-
sas do setor de água e esgoto. 

Confira a minuta
em nossa página:

www.sintaemasp.org.br

Frente Nacional em Defesa da Água está de volta

privatizar o setor de saneamento.
À época, com muita luta e de-

dicação a vitória não foi somen-
te da categoria trabalhadora do 
saneamento, mas sim de toda a 
Nação. Já no governo progressis-
ta, do ano de 2002 a 2016, esta 
agenda não foi atacada, conse-
guimos aprovar a Lei 11445/07 

que regulamenta o setor e coloca 
dificuldades para a privatização.

O atual governo golpista de 
Temer está atacando com mais 
vigor o setor de saneamento e em 
breve o segmento estará em pauta 
no congresso para ser aprovada a 
sua privatização, assim como es-
tão fazendo com o setor elétrico.

Para intensificar a luta contra 
esse projeto privatista, o Sintae-
ma estará em Brasília nos dias 24 
e 25 de abril para lançar o ONDA 
- Observatório Nacional dos Direi-
tos à Água e ao Saneamento, que 
dará suporte técnico e jurídico 
para a FNS lutar contra mais esse 
ataque do governo ilegítimo.

Sintaema entrega documento contra a privatização ao governo

Confira o documento em
www.sintaemasp.org.br

Beto Mansur (PRB/SP)

Radialista, Empresário
e Engenheiro Eletrônico

Deputado Federal
(5 mandatos - São Vicente-SP)

Votou a favor do impeachment e a 
favor da rejeição da denúncia contra 
Temer. Tem 10 processos judiciais, 
entre eles:
- Foi condenado em primeira instân-
cia pelas condições de trabalho de-
gradantes, análogas à de escravo, a 
que os trabalhadores empregados em 
suas fazendas eram submetidos. Teve 
que pagar indenização de R$ 200 mil 
por danos morais coletivos. 

Miguel Lombardi (PR/SP)

Corretor de Imóveis 
Deputado Federal

(1 mandato – Limeira/SP) 

Votou a favor do impeachment e a 
favor da rejeição da denúncia contra 
Temer.

Milton Monti (PR/SP)

Economista e Empresário
Deputado Federal

(5 mandatos – São Manuel/SP) 

Votou a favor do impeachment e a 
favor da rejeição da denúncia contra 
Temer.

por isso, nesta e nas próximas edições 
vamos publicar todos os parlamentares que 
votaram a favor da reforma trabalhista para 
que esses inimigos do povo não se reelejam.


