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Plano de Saúde

Trabalhadores aprovam
o novo plano de saúde
Diante do cenário nebuloso em que o país se encontra o Sintaema considera uma vitória salvar o plano e manter a mesma qualidade
do atual sem aumentar os custos para os trabalhadores, manter a mesma contribuição da empresa e reduzir a coparticipação

Leia na página 3

Sabesp - Horas Extras

Sobre o processo do reflexo dos
adicionais nas horas extras
Leia na página 6

Assista ao
jornal da
TV Sintaema!
Estreia dia 11 de dezembro
(terça-feira), às 16h.
Acompanhe, dê sugestões!
Página 2

Curta nossa Página no Facebook: www.facebook.com/sintaemasp

Jornal do Sintaema

Editorial

Estaremos sempre
juntos na luta!

Cetesb

Sintaema
em ação
O Sintaema se reuniu no dia 6 de dezembro com
o RH da CETESB para tratar de vários assuntos de
interesse dos trabalhadores: PPR, Banco de horas,
horário de almoço e Compensação de final de ano.
Os assuntos não tratados serão agendados para
a próxima reunião com o diretor da empresa.

Estamos no aguardo e estamos juntos!

Caros companheiros
e companheiras,
É com imenso sentimento de alegria que
me despeço da categoria como presidente,
atribuição esta que estive à frente por 10 anos.
Foi uma década de
aprendizados, de lutas
importantes enfrentando adversidades, acertando e errando, mas
sempre ao lado dessa
categoria que admiro
e respeito, ora ouvindo
críticas e sugestões,
ora ouvindo palavras de
reconhecimento.
Viajei pelo Estado de
Norte a Sul, de Leste a
Oeste, e em todas as
empresas tive a oportunidade de conhecer
companheiros e companheiras em todos os
lugares em que passei,
Sabesp, Cetesb, Fundação Florestal e empresas privadas, como
a BRK, sempre buscando o diálogo e a unidade
em torno das bandeiras
econômicas e políticas
em defesa da classe
trabalhadora.
Com muita luta conseguimos vitórias emblemáticas das quais
destacamos a batalha
contra as demissões na
Sabesp no período de
Gesner de Oliveira, que
queria acabar com a estabilidade no emprego.
Houve a luta em defesa dos trabalhadores

pós-88 diante da ameaça de demissão de quase mil companheiros
naquela situação.
Organizamos uma
luta longa e intensa pelo
Interior para acabar com
o salário regional. A participação incisiva do sindicato na incorporação
dos trabalhadores da
extinta Saned à Sabesp
foi determinante.
As visitas aos parques estaduais junto
aos trabalhadores da
Fundação
Florestal
que, mesmo diante de
tanto desinteresse do
governo estadual com o
Meio Ambiente sempre
participam e respeitam
as lutas do sindicato,
inclusive nas audiências
públicas denunciando
esse descaso.
Na CETESB reconquistamos o PPR e
sempre garantimos a
manutenção do acordo
coletivo.
No campo institucional mantivemos o bom
relacionamento
com
todas as entidades internas marcando nossa
posição e respeitando a
opinião das demais.
Foram inúmeras participações em audiências públicas, paralisações, protestos, atos, as
idas a Brasília em defesa dos direitos da classe trabalhadora na luta
pelo desenvolvimento
do país com distribuição de renda e valori-
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zação dos trabalhadores, como as marchas
em defesa do salário
mínimo, a luta contra o
desmonte da previdência pública e a defesa
da Constituição Cidadã
de 88 que completou 30
anos em 2018.
Não houve um único
protesto na Capital em
que o Sintaema não estivesse presente, fizesse chuva ou sol, estávamos lá.
Diante de um cenário
de reforma trabalhista, a
terceirização irrestrita e
novas formas de contratação, o desmonte das
empresas públicas e o
ataque à previdência
social, depois de anos
fizemos uma composição da nova diretoria
com os principais quadros de todas as forças
políticas presentes em
nossa categoria.
Conseguimos o consenso de montar uma
chapa única, encabeçada pelo companheiro José Faggian que
presidirá o Sintaema
no próximo quadriênio,
um companheiro jovem,
estudioso do mundo do
trabalho, comprometido
com nossas causas e
que com certeza conduzirá a categoria com
a seriedade e respeito
que ela merece.
Saio da presidência
com a tarefa de conduzir o Departamento de
Imprensa e Comunica-

ção, além de continuar
à frente da presidência
da CTB-SP.
Estarei à disposição do companheiro
Faggian nas lutas que
ele enfrentará, já que o
cenário da atual conjuntura será bastante difícil,
e somente com muita
organização e disposição de luta é que conseguiremos coletivamente
brecar os ataques e a
retirada de direitos que
estão por vir. Vamos
defender a democracia,
item fundamental para
os trabalhadores do
nosso país.
Por fim, agradeço a
todos que me ajudaram
nessa jornada, a todos
os diretores e ex-diretores que estiveram presentes nessas gestões,
aos funcionários do
sindicato os quais sempre busquei respeitar e
admirar pelo empenho
e dedicação com que
tratam os trabalhadores, a todos aqueles
que participaram das
assembleias e setoriais,
que votaram contra ou a
favor, questionaram ou
fizeram sugestões. Foi
um grande aprendizado!
Meu sincero agradecimento a todos. Somente a luta muda a
vida, e estaremos juntos
nesta luta!

Rene Vicente
Presidente do Sintaema

Assista ao
jornal da
TV Sintaema!

Plano de Saúde

Vitória: Plano de saúde aprovado mantém
qualidade sem aumentar os custos no geral
Sintaema
explicou todos
os planos aos
trabalhadores
e a conquista
na manutenção
de um bom
plano de saúde
Reunidos em assembleia no dia 29 de
novembro, na Sede do
Sintaema,
trabalhadores e trabalhadoras
vindos de diversas
unidades da Sabesp
aprovaram por ampla
maioria o novo plano
de saúde da Sabesp,
do qual a empresa
vencedora foi à Federação das Unimeds do
Estado de São Paulo-Fesp.
Vale ressaltar que
várias empresas do
mercado participaram
Vale
ressaltar
também que no geral houve redução da
coparticipação e o
novo plano não perde em qualidade da
rede credenciada em
relação ao Plano Pleno, mantendo praticamente a mesma

da licitação, e a ganhadora foi a que cumpriu
todos os requisitos.
O presidente do
Sintaema, Rene Vicente, fez um balanço da
atual situação do país
e explicou que desde

rede credenciada. A
Sabesp continuará
com o aporte de R$
16 milhões e os trabalhadores continuarão pagando 3,21%,
o que corresponde a
R$ 2,6 milhões.
A distribuição será
a seguinte:

Os planos dos empregados continuarão
pelo grupo familiar e os descontos
serão de acordo com o plano escolhido:
Estreia dia 11 de dezembro (terça-feira), às
16h, em nosso site: www.sintaemasp.org.br, e na
página do Facebook: facebook.com/sintaemasp.

Plano 1:
Plano 2:
Plano 3:

0,58%
2,57%
3,97%

O programa do Sintaema-SP também será
transmitido pela TVA, Canal 10 da TV Cabo de
Ourinhos-SP sempre nas tardes de segundasfeiras, com início às 15h:30 e reprisado no
mesmo horário às quintas-feiras.
A TVA atinge todos os segmentos e faixas
socioeconômicas e culturais com transmissão de
sinal para mais de 7 mil residências em Ourinhos
e para todo Brasil via mídias sociais.
O programa de estreia é sobre “Terceirização”.
Acompanhe, dê sugestões!
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o início o objetivo do
sindicato foi o de que
os trabalhadores tivessem um plano com a
mesma qualidade do
atual e sem prejuízos,
ou seja, sem que os
valores aumentassem.

“A saúde virou um fardo no país. Todas as empresas passam
por dificuldades em manter os planos de saúde, estão cortando
ou reduzindo os planos por reflexo de uma crise no país como
um todo”, disse. “É uma lógica perversa, as empresas de saúde
querem ter lucros com menos pessoas usando os planos, inviável”.

No geral, o objetivo
foi alcançado,
inclusive a taxa
administrativa
passou dos atuais R$
2 milhões para R$
500 mil.
“Desde o início,
quando o plano da Sabesprev começou a
apresentar déficits e o
Sintaema cobrou a empresa, tínhamos dois
caminhos: ser contra, e
talvez não tivéssemos
mais plano algum, ou
fazer a discussão com
a empresa e negociar
para tentar garantir um
plano de saúde e com
a mesma qualidade e
valores do atual. Optamos pelo segundo
caminho” disse o vice-presidente e diretor de
Imprensa do sindicato,
José Faggian.
Os
trabalhadores
terão a opção de escolher o plano e fazer
a migração até janeiro

de 2019. Foram várias
reuniões da Comissão
de Saúde onde o Sintaema e as demais entidades intervieram em
cada etapa para que o
plano continuasse com
a mesma qualidade e
valores do plano Sabesprev, ou seja, para
que os trabalhadores
e trabalhadoras continuem tendo uma boa
cobertura e atendimento médico, laboratorial e

hospitalar.
“Foi muita luta para
chegar até aqui, e dentro do contexto de crise
e insegurança política em que vivemos foi
uma vitória dos trabalhadores”, finalizou
José Faggian.
É importante frisar
que uma comissão
permanente com a
participação do Sintaema será formada para
acompanhar a opera-
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cionalização do novo
plano e para dirimir as
eventuais dúvidas que
surgirem.
Juntos na luta, juntos em defesa da saúde
e dos direitos dos trabalhadores!
A apresentação na
íntegra com todos os
dados e a ata da reunião estão em nossa
página da Internet:
www.sintaemasp.org.br

Juntos na Luta!

Retrospectiva 2018

Acompanhe alguns dos
principais momentos da categoria em 2018:

Sabesp - Comissão de saúde

Não à MP 844 - Ato Alesp

Sabesp - Aprovação da proposta

Sabesp - Ato contra a MP
da privatização do saneamento

Sabesp - Campanha Salarial

Fundação Florestal

Águas Castilho

Águas de Araçoiaba

Águas de Jaú

Águas de Jaú e Sanej

Sabesp - Posse dos delegados
e suplentes

Sabesp - Contra a MP

Vitória contra a MP 844

Cetesb - Aprovação de pauta
(Sorocaba)

Cetesb - Assinatura do PPR

Águas de Matão

Águas de Votorantim

Águas do Mirante

Attend

Atmo Hazmat

Cetesb - Assinatura do PPR

Cetesb - Campanha Salarial

1º de Maio

Aprovação da Chapa
Unidade e Muita Luta

Ato Contra a reforma da Previdência

BRK Mauá

Cava Soluções

Ecopolo

Guaratinguetá Saneamento

Iguá

Entrega da proposta da NR
dos trabalhadores do saneamento
à Comissão Tripartite do
Ministério do Trabalho

Fama - Fórum Alternativo
Mundial da Água

Fórum Social Mundial

Reunião de Mulheres

Keller

Nova Opersan Jandira

Nova Opersan Jundiaí

Nova Opersan SP

Okena Itapevi

Seminário dos Aposentados

Opersan

Piquete Saneamento

SAEG Guaratinguetá

Saneaqua Mairinque

Sanej

Seminário dos Aposentados

Sistema Produtor São Lourenço

Spat Saneamento

Suez

WRGA

Águas Andradina

Dia do Basta - Fiesp

4

10 de Dezembro de 2018 a 4 de Fevereiro de 2019 - Acesse: www.sintaemasp.org.br

5

10 de Dezembro de 2018 a 4 de Fevereiro de 2019 - Acesse: www.sintaemasp.org.br

Assista nosso canal: tv.sintaemasp.org.br

Jornal do Sintaema

Sabesp - Horas Extras

Saneamento

Perigo à vista:
Projeto de Lei tenta
ressuscitar a
MP da privatização

Sabesp

Sobre o processo
do reflexo dos adicionais
nas horas extras
O Sintaema esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região,
no dia 5 de dezembro, para o julgamento do processo coletivo do reflexo
dos adicionais das horas extras da Sabesp.

Mal enterramos a MP 844/18
que abria as portas do saneamento
à iniciativa privada, o deputado federal
Hildo Rocha (MDB) apresenta
projeto de lei “inspirado” na MP
Após a vitória dos
trabalhadores e entidades ligadas ao saneamento que, com
muita luta, conseguiram
derrubar a MP 844/18,
também
conhecida
como a medida da seca
e da conta alta, o deputado federal Hildo Rocha (MDB) apresentou
o PL 10.996/2018, que,
entre outros, atualiza o
marco legal do saneamento e dá competências à Agência Nacional
de Águas- ANA editar
normas sobre o saneamento.
A tentativa de ressuscitar a medida derrotada através de um
projeto de lei mostra o
desespero dos que são
favoráveis à privatização do setor em fazer
as mudanças necessárias para legalizar a entrega desses serviços
básicos para as empresas privadas.
De acordo com a
justificação do deputado, a titularidade dos
municípios nos serviços
de saneamento, que
lhes atribui regularem
ou delegarem a regulação é um arranjo que
traz problemas porque
titulares com baixa capacidade
regulatória

podem afetar negativamente a eficiência do
setor.
Outro “problema” que
o deputado aponta é
que a falta de uma padronização regulatória
recairia em custos relevantes aos prestadores
públicos e privados.
E como já era de se
imaginar, a outra justificativa é a adequação
das regras de consórcios públicos ao setor,
em destaque sobre a
dispensa de licitação
para a celebração de
contratos de programa
que, segundo o PL, reduziu em demasiado a
concorrência no setor.
Portanto, o projeto
em pauta é de fato uma
forma de substituir a
MP derrubada, e vem
para abrir as portas do
setor à privatização.
O Sintaema e demais entidades da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental-FNSA
já estão atentos para
quando derem início ao
trâmite do PL na Câmara continuar a mobilização e resistência contra
mais esta tentativa de
última hora de entrega
do saneamento.
A luta continua! Resistir sempre!
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Fiscalização a todo vapor!
E o Sintaema continua denunciando na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE,
e acompanhando o trabalho do fiscal da DRT nas áreas da Sabesp. Nos dias 21 e 22 de novembro o sindicato esteve com o
fiscal na Manutenção de Caraguatatuba e Sabesp de Ubatuba, onde foram constatadas irregularidades.
A fiscalização da SRTE abrange condições de trabalho, falta de segurança,
falta de iluminação, extintores descarregados e mau estado de conservação de
materiais, entre outros, e a SRTE vem notificando e multando a empresa para
que haja o devido cumprimento das normas.
O Sintaema continuará fazendo este trabalho junto ao fiscal pela segurança
dos trabalhadores e trabalhadoras e pelo respeito aos direitos.

Juntos na luta pelos trabalhadores!

Sabesp - ETA São Lourenço

Simpósio - ARSESP

Vitória:
graças à ação do Sintaema,
os companheiros terão melhores
condições de trabalho
Porém, o julgamento foi adiado em razão
de o advogado do Sintaema que acompanha esse processo, Dr.
Marcus Neves, ter comprovado através de cálculos a ilegalidade que
a Sabesp comete com
os seus empregados
quando do pagamento dos seus salários. O
advogado também informou aos desembargadores que a Sabesp
efetuou no holerite do
mês de dezembro o correto pagamento do reflexo dos adicionais nas
horas extras, portanto,
reconhecendo o direito dos trabalhadores.
Diante deste fato novo
a relatora do processo
adiou o julgamento para
melhor analisar o processo. O Sintaema está
confiante que a justiça
será feita no pagamento correto dos salários
dos trabalhadores da

Sabesp.
É importante frisar
que este processo encontra-se em segunda
instância e abrange
todos os trabalhadores da Sabesp, e que
o sindicato já está atuando na defesa de sua
categoria, pedindo o

retroativo destas parcelas, não precisando o
trabalhador se arriscar
de forma individual em
processos judiciais neste momento de retirada
de direitos com a reforma trabalhista.
Embora o Sintaema
já tenha obtido varias
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vitórias sobre este tema
em algumas ações judiciais, o processo em
questão é coletivo e envolve todos os trabalhadores da Sabesp.
Vamos manter a categoria informada de todos os atos do processo. Juntos na luta!

O Sintaema denunciou, a SRTE fiscalizou e o resultado é que
a Sabesp foi autuada e já está fazendo as melhorias no local

Depois de um longo período de trabalho
de fiscalização conjunta entre o sindicato
e a Superintendência
Regional do Trabalho e
Emprego- SRTE na ETA
de São Lourenço, a Sa-

besp foi multada no dia
3 de dezembro, e várias
melhorias e correções
já estão sendo realizadas resultando em boas
condições de trabalho
para os companheiros
daquela estação.
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Último painel
apontou para os desafios
da nova tarifa social
No dia 5 de dezembro foi realizado o último painel do Simpósio
sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp, promovido pela Arsesp, no
Espaço da Cidadania,
no Pátio do Colégio, em
São Paulo. O tema final
foi sobre “Subsídios Tarifários” e os desafios
de se compor uma tarifa social com foco em

quem mais precisa através de subsídios cruzados mais eficientes e
transparentes, além da
almejada universalização dos serviços.
Os trabalhos para
compor a reestruturação tarifária serão iniciados em 2019 e há
uma gama de caminhos
a serem seguidos, por
isso houve a promoção

É o Sintaema
em ação, na
luta permanente
em defesa dos
trabalhadores!
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do simpósio com debates técnicos feitos por
profissionais do setor
para contribuir na composição da nova tarifa.
O Sintaema participou de todos os painéis
para se inteirar desse
assunto já que a revisão
da estrutura tarifária da
Sabesp vai impactar
toda a sociedade.

Juntos na luta!

Faça seu cadastro no Whatsapp: (+5511) 9.8313-1233 - Salve o nº e envie seus dados

Jornal do Sintaema

Transparência

Seguindo o trâmite de reuniões, o Conselho Fiscal do Sintaema se reuniu no
dia 6 de dezembro para analisar as contas do sindicato e manter o controle e
transparência das mesmas.

Juntos na luta, juntos na responsabilidade!
Colônia de Férias

Sorteio para
o Carnaval

Atenção, associados e associadas! O sorteio para o feriado de Carnaval será no dia 19 de janeiro de 2019, às 9h, na Sede do Sintaema.
Favor chegar com 30 minutos de antecedência para pegar a senha.
Boa sorte!

Juntos na luta, juntos no lazer!

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian
Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 24.298
Projeto gráfico e diagramação: ZzyonN comunicação digital e desenvolvimento
Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050 Fone: 3329.2500
Site: www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.br - Tiragem: 13 mil exemplares
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