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Sabesp Sabesprev

A Funcesp (Fun-
dação Cesp), que 
atualmente admi-
nistra os planos de 
saúde dos traba-
lhadores da Sabesp 
manifestou inte-
resse em também 
administrar os pla-
nos de previdência 
complementar que 
hoje são geridos 
pela Sabesprev. 
A informação foi 
passada pela dire-
toria da Sabesp ao 
Sintaema e demais 
entidades em reu-
nião realizada no 
dia 3 de setembro.

As conversas es-
tão em fase inicial, 
e a Funcesp pediu 
informações à Sa-
besp para conferir 
a real situação dos 
planos. O proces-
so de verificação 
da Sabesprev pela 
Funcesp deverá 
ser realizado por 
uma consultoria, 
enquanto a Sabesp 

Para sanar dúvidas dos companheiros da Sabesp – ETE Ba-
rueri o Sintaema levou na setorial do dia 27 de agosto o advo-
gado do sindicato, Dr. Ronaldo Pagotto. Os trabalhadores pude-
ram ampliar os conhecimentos sobre as leis e interagir com o 
advogado.  Juntos na luta!

Trabalhador
bem informado!

Notícias sobre o 
Plano de Previdência 

Sintaema contra
o assédio moral 

PPR 2019

O Departamen-
to de Saúde e Se-
gurança do Traba-
lho do Sintaema 
se reuniu  no dia 
14 de agosto com 
representantes da 
Sabesp em audi-
ência na Secretaria 
Especial de Previ-
dência e Trabalho 
para tratar de de-
núncias de assédio 
moral na catego-
ria, na Capital e In-
terior.

Na ocasião a 
Sabesp informou 
que não é coniven-
te com tais atos, e 
que quando acon-
tecem os casos são 
apurados e aplica-
das as medidas pu-
nitivas. Por parte 

da empresa foi dito 
ainda que existem 
os canais de comu-
nicação e o código 
de ética.

O Sintaema ex-
pôs a necessidade 
de proteção aos 
trabalhadores com 
relação ao sigi-
lo das denúncias 
para que eles pos-
sam relatar os fatos 
com segurança. É 
de conhecimento 
do sindicato que 
muitos trabalhado-
res se afastam de 
suas funções por 
doenças relacio-
nadas ao assédio, 
como depressão, 
síndrome do pâni-
co e estresse, entre 
outros, por isso a 

fundamental im-
portância de com-
bater essa prática 
abusiva.

A Sabesp se 
comprometeu a 
empenhar mais es-
forços no sentido 
de reforçar as polí-
ticas contra as pos-
turas de assédio. A 
Secretaria Especial 
deu um prazo de 
60 dias para a Sa-
besp e o sindicato 
tratarem de casos 
pontuais.

Trabalhadores e 
trabalhadores que 
se sentirem asse-
diados podem pro-
curar o Sintaema!

Estamos juntos 
contra o assédio!

deve contratar a 
FIPE para verificar 
as condições da 
Funcesp.

Devido à com-
plexidade do tema, 
o Sintaema expôs 
que existe a ne-
cessidade de se 
criar uma comis-
são, como houve 
no processo da 
mudança do pla-
no de saúde, para 
acompanhamento 
e participação das 
entidades na cons-
trução da propos-
ta. Todo esse pro-
cesso demandará 

tempo e ao final 
precisará de apro-
vação da Previc – 
Superintendência 
Nacional de Pre-
vidência Comple-
mentar.

O Sintaema en-
fatizou também 
que não aceitará 
nenhuma troca de 
plano que possa 
trazer prejuízo à 
categoria e deixou 
claro que quem 
decidirá pela mu-
dança ou não se-
rão os trabalhado-
res em assembleia. 
Juntos na luta!

A atualização do marco legal do saneamento básico (PL 
3261/19) foi debatida no dia 11 de setembro em audiência pú-
blica na Comissão especial da Câmara Federal.

Entre os parlamentares presentes, o deputado Joseildo Ra-
mos (PT-BA) enfatizou a importância de “fortalecer o papel do 
Estado no provimento desses serviços é estratégico para garan-
tir ampliação do acesso a toda população brasileira”. 

Entre exposições pró e contra o PL foi colocado o perigo de 
acabar com os contratos de programa, a ameaça de transformar 
o setor em um monopólio privado, a péssima experiência de ou-
tros países quando da privatização do setor, a ponto de muitos 
voltarem para setor público, e o exemplo de empresa estadual 
eficiente e considerada uma das melhores do mundo: a Sabesp.

O Ondas – Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao 
Saneamento, do qual o Sintaema faz parte, esteve neste debate 
defendendo a universalização dos serviços pelo poder público, 
e ainda enfatizou o processo de desigualdade que tem  se apro-
fundado no Brasil, e que no saneamento básico deve refletir na 
ampliação da exclusão dos  mais pobres ao acesso dos serviços 
caso o PL 3261 seja aprovado como está. 

Um dos pontos importantes do debate foi a concordância en-
tre as entidades municipalistas: Frente Nacional de Prefeitos - 
FNP, Confederação Nacional de Municípios - CNM e Associação 
Brasileira de Municípios - ABM de que as propostas que amea-
çam a titularidade municipal, o contrato de programa, e a cria-
ção de blocos de municípios em oposicão ao que prevê a Cons-
tituição Federal não podem prosperar, sob pena de causar uma 
profunda instabilidade jurídica e não contribuir para o avanço 
da universalização do acesso, a mesma posição defendida pelo 
Ondas e pela Fisenge.

Vamos continuar acompanhando as próximas audiências e 
lutando contra mais esta tentativa de desmonte do setor.

Não à privatização do saneamento!

Privatização

Alteração do marco legal:
debates se intensificam em Brasília

O Sintaema recebeu da Sabesp a planilha de acompanha-
mento das metas para o Programa de Participação nos Resulta-
dos referentes a 2019.

A maioria das metas já foi cumprida, graças ao profissionalis-
mo, responsabilidade e empenho dos trabalhadores e trabalha-
doras da Sabesp. 

Vamos continuar acompanhando.
Estamos juntos!
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Cetesb - Campanha Salarial

Desde que a CE-
TESB partiu para 
a judicialização 
do acordo coleti-
vo, que agora está 
com uma liminar 
favorável aos tra-
balhadores para 
ser cumprida, o 
Sintaema intensifi-
cou a mobilização 
junto aos compa-
nheiros para que 
a empresa efetue 
os pagamentos do 
reajuste salarial e 
dos benefícios.

Pela liminar 
conquistada pelo 
sindicato a empre-
sa tem até o dia 16 
de setembro para 
cumprir a deter-
minação do tribu-
nal, ou seja, para 
aplicar o reajuste 
de 4,99% sobre os 

Pela valorização dos trabalhadores

Depois de qua-
se quatro meses de 
tentativas, o Sinta-
ema conseguiu en-
fim se reunir com o 
secretário Marcos 
Penido, da SIMA 
– Secretaria de In-
fraestrutura e Meio 
Ambiente, no dia 
26 de agosto.

O Sintaema co-
locou as reivindica-
ções dos trabalha-
dores da CETESB 
e da Fundação Flo-
restal para que as 
pautas sejam aten-
didas e o secretá-
rio tenha um olhar 
mais atento ao plei-
to. A questão dos 
trabalhadores da 
CETESB, por estar 
no âmbito judicial, 
será preciso aguar-

Companheiros e companheiras da Cetesb participaram
dos atos e assembleias pelo pagamento do reajuste

salários e demais 
itens econômicos 
com pagamento 
retroativo a 1º de 
maio.

Em assembleia 
no dia 20 de agos-
to, os trabalhado-
res aprovaram atos 
até que o acordo 
seja cumprido.

Nessa assem-
bleia, o advogado 
do sindicato, Dr. 
Ricardo Gebrim, 
expôs o histórico 
da situação com 

clareza para sanar 
todas as dúvidas 
dos companheiros.

Nos dias 27 de 
agosto, 3 e 10 de 
setembro os traba-
lhadores se mobili-
zaram e participa-
ram dos atos que 
contaram com dis-
tribuição de pipo-
ca, café da manhã 
comunitário e en-
trega de uma carta 
aberta  expondo a 
situação em que 
se encontra o Meio 

Ambiente dentro 
deste governo des-
truidor da Ama-
zônia e a situação 
dos trabalhadores 
da CETESB e da 
Fundação Flores-
tal neste contex-
to, além de uma  
nova assembleia 
dia 17 de setembro 
(quando espera-
mos que a empresa 
tenha cumprido a 
liminar) para ava-
liar a campanha 
e deliberar sobre 
o PPR 2019, entre 
outros.

Embora a em-
presa tenha infor-
mado que cum-
prirá a liminar e 
pagará os reajus-
tes até o dia 16 de 
setembro vamos 
continuar pressio-

nando para que 
a sentença seja 
cumprida, já que 
por meio da nego-
ciação não foi pos-
sível, não houve o 
devido e justo re-
conhecimento por 
parte da direção 
e do governo para 
com os excelentes 
profissionais que 
trabalham em de-
fesa do meio am-
biente.

 “Estamos so-
frendo vários ata-
ques, por isso é 
fundamental man-
ter a mobilização e 
participação”, fina-
lizou o presidente 
do Sintaema, José 
Faggian.

Próxima assem-
bleia será no dia 
17 de setembro, às 
9h, na Sede da CE-
TESB.
A luta continua! 

Cetesb e Fundação Florestal

Enfim, a reunião com o
secretário de Meio Ambiente

dar o cumprimento 
da liminar até o dia 
16 de setembro. 

Sintaema 
pede empenho 
por parte da 

Fundação 
Florestal

Na questão da 
pauta das trabalha-
doras e trabalha-
dores da Fundação 
Florestal, o Sinta-
ema pediu para 
que haja evolução 
nas reivindicações, 
e que possa haver 
avanços em pontos 
que não dependem 
do governo, como 
a possibilidade de 
reajuste no vale-re-
feição.

O Sintaema ex-

pôs a ausência 
de qualquer rea-
juste nos últimos 
três anos, apenas 
1,29% do ano pas-
sado, muito aquém 
do merecido pelos 
trabalhadores da 
Fundação no aten-
dimento eficiente à 
população, essen-
cialmente cuidando 
do meio ambiente 
tanto urbano como 
rural e ressaltando 
o papel e a respon-
sabilidade dos guar-
das-parques nas 
Unidades de Con-
servação, principal-
mente naquelas em 
que a vegetação na-
tiva ainda existe.

O secretário pro-
pôs que a direção 
da Fundação verifi-

que por que outras 
fundações tam-
bém submetidas ao 
mesmo Regimento 
Geral conseguiram 
reajuste. Uma nova 
reunião está previs-
ta para outubro pró-
ximo.

Participação dos 
trabalhadores 

nos atos

O presidente do 
Sintaema, José Fa-
ggian, frisou que 
neste momento é 
de suma importân-
cia que todos os 
trabalhadores man-
tenham-se unidos e 
participem dos atos 
para mostrar ao go-
verno e à direção 
da CETESB e da 
Fundação Florestal 
o sentimento de 
insatisfação frente 
ao tratamento que 
vem sendo dispen-
sado às mais justas 
reivindicações.

Todos juntos 
nesta luta!

Vestidos de preto, 
mais de 15 mil mani-
festantes levaram suas 
bandeiras no Grito 
dos Excluídos, ato que 
reuniu trabalhadores, 
centrais sindicais, es-
tudantes e movimen-
tos sociais no dia 7 de 
setembro, na Praça 
Osvaldo Cruz e na Ave-
nida Paulista, em São 
Paulo.

O ato é realizado 
desde a década de 90  
e teve como foco este 
ano o descontenta-
mento geral às políticas 
retrógradas do gover-
no federal, como a re-
forma da previdência, 
o desmatamento na 
Amazônia, o corte de 
verbas nas pesquisas e 
na educação em geral, 
entre outras mazelas.

Ato

Todos juntos no
Grito dos Excluídos!

 “Estamos aqui no 
25° Grito dos Excluídos 
em defesa da sobera-
nia nacional, contra a 
entrega do patrimônio 
público através das 
privatizações de Bolso-
naro, em defesa de em-
pregos pela distribui-
ção de renda!”, disse o 
presidente da CTB-SP 
e diretor de imprensa 
do Sintaema, Rene Vi-
cente.

O ato também con-
tou com a presença de 
parlamentares, como 
o deputado federal 
Orlando Silva (PCdoB).

Todos juntos 
contra a exclusão 

social e as 
políticas nefastas 

de Bolsonaro!
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Para tratar de 
demandas dos tra-
balhadores do In-
terior, o Sintaema 
se reuniu com o 
Departamento de 
administração e 
Finanças dos Siste-
mas Regionais da 
Sabesp, em Pinhei-
ros, no dia 14 de 
agosto.

A reunião foi 
produtiva, e a 
pauta abordada 
tratou de assun-
tos relacionados 
aos trabalhadores 
do Interior, como 
t r a n s f e r ê n c i a s , 
plantão à distân-O Conselho Fis-

cal do sindicato se 
reuniu no dia 11 
de setembro para 
analisar as contas 
do Sintaema do 1º 
semestre de 2019. 

Juntos na luta, 
juntos na respon-
sabilidade!

Informe do Jurídico

Sabesp

Sobre a suspensão das ações
de correção do FGTS

Sintaema discute demandas
dos trabalhadores do Interior

Trabalhadores estão juntos na luta!

No início de setembro o Supremo Tribunal Federal suspen-
deu todas as ações que pedem a correção do FGTS. O julga-
mento está previsto para dezembro próximo.

O Sintaema ingressou com uma ação em fevereiro de 2014 
pedindo a correção do FGTS de 1999 a 2013 (ação 0003214-
22.2014), porém esta ação já estava suspensa por determinação 
do Superior Tribunal de Justiça, portanto teremos que aguardar.

O associado (a) que quiser saber se está nessa ação deve pro-
curar o Departamento Jurídico pelo telefone 11 3329 2501 ou 
e-mail: juridico@sintaema.com.br

Transparência

AGENDA:
Encontro de delegados e suplentes da categoria

Palestra “Reestruturação sindical” - com o sociólogo
e professor universitário Clemente Ganz Lúcio e com o

presidente da CTB nacional, Adilson Araújo.
Dia 19 de setembro, às 9h – Na Sede do Sintaema. Participem!

Em assembleia 
com os trabalhado-
res da Nova Oper-
san de Jandira e de 
Jundiaí, no dia 28 
de agosto, o Sintae-
ma debateu a atual 
conjuntura do país, 
e a difícil tarefa 
de ser trabalhador 
neste momento.

A luta por me-
lhores salários e 
benefícios conti-
nua, com união 
vamos fazer a dife-
rença.

Empresas Privadas

O Sintaema se reuniu com representantes do Grupo Terra-
com, que tem as concessões das empresas Águas de São Sebas-
tião da Grama, Águas de Casa Branca e Águas de Estiva Gerbi, 
no Interior de SP, no dia 22 de agosto. O objetivo é unificar as 
datas-bases e com isto também unificar os salários e benefícios 
dos trabalhadores.

Sindicato forte é aquele que Luta! Estamos juntos!

cia e emissões de 
PPP’s (perfil pro-
fissiográfico) em 
atraso, entre ou-
tros.

Vale ressaltar 
que a pedido do 
Sintaema na reu-
nião anterior hou-
ve empenho dos 
representantes da 

diretoria do In-
terior e algumas 
transferências já 
foram resolvidas.

Já está definida 
que esta reunião 
com a diretoria do 
Interior acontecerá 
periodicamente, a 
cada 60 dias. Esta-
mos juntos na luta!


