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Formação

Formação e Aposentados - Ampliando 
conhecimentos para a categoria

O Departamento de For-
mação e o dos Aposentados 
realizaram dois importantes 
eventos no dia de hoje (17) na 
qual os participantes puderam 
ampliar seus conhecimentos e 
expandir a consciência sobre 
as questões que permeiam a 
classe trabalhadora.

A primeira palestra foi com a 
professora da Unicamp e do Ce-
sit – Liliana Lima, que falou so-
bre “Prazer e sofrimento no tra-
balho”, com abordagem sobre 
os principais distúrbios causa-
dos no ambiente de trabalho e 
a interface com a saúde mental, 
como a depressão, entre outras, 
muitas vezes tendo como cau-
sas a discriminação, opressão, 
assédio e perda de direitos.

Ao final, o Sintaema propor-
cionou aos delegados, suplen-
tes e aposentados uma confra-
ternização de final de ano.

*Rita Von Hunty é o nome 
artístico de Guilherme Terreri 
Pereira, professor de sociologia 
e ator. 

 Juntos na luta, 
juntos na formação e 

confraternização!

“A depressão é o acidente 
de trabalho que ninguém vê. 
É preciso que o trabalhador 
procure o psicólogo, o Minis-
tério do Trabalho, o sindica-
to, e toda a ajuda necessária 
para seu bem estar”, frisou a 
professora.

Para fazer um histórico do 
capitalismo tivemos a presen-
ça de *Rita Von Hunty, que com 
uma didática excepcional falou 
do capitalismo e das consequ-
ências nefastas que vêm de 
longa data até os dias atuais.

“O capitalismo ignora o 
sofrimento das pessoas, sem 
exploração não há capitalis-
mo. É mais fácil imaginar o 
fim do mundo do que o fim 
do capitalismo”.

“Para cada bilionário pre-
cisa ter um povo na miséria, 
que não tem casa própria, 
que vive nas piores condi-
ções possíveis. A expectativa 
de vida no Nordeste ou de 
quem vive na periferia é me-
nor que o tempo de espera 
de uma aposentadoria”.

Vale destacar a presença dos 
companheiros Adilson Araújo, 
presidente da CTB nacional, 
Nivaldo Santana, secretário de 
relações internacionais da CTB, 
e Ronaldo Leite, secretário de 

formação da CTB, que lançará 
com o Sintaema e demais sin-
dicatos o vídeo de campanha 
do fortalecimento dos sindica-
tos, no dia 23 de dezembro.
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Cetesb

Indignação: empresa diz que 
não terá PPR 2019

Em reunião com o Sin-
taema e demais entidades 
no último dia 11, a direto-
ria de gestão corporativa 
da CETESB informou que o 
Programa de Participação 
nos Resultados - PPR 2019 
não será implantado devi-
do a dif iculdades f inancei-
ras e orçamentárias que a 
Companhia está passando, 
e impossibilidade de com-
provação da capacidade 
f inanceira e orçamentá-
ria para cobertura do PPR 
2019. 

Prontamente, o Sintae-
ma e demais sindicatos ex-
puseram total indignação 
com esse posicionamento 
da empresa pelo não pa-
gamento do PPR 2019, uma 
conquista dos trabalhado-
res que merecem o reco-
nhecimento pelo valoroso 
serviço que desenvolvem 
com muito profissionalis-
mo e responsabilidade em 
prol do meio ambiente.

Os sindicatos também 
manifestaram o desconten-

tamento dos trabalhadores 
pela ausência da aplicação 
do Plano de Carreiras, um 
anseio dos companheiros e 
companheiras que não está 
sendo atendido há alguns 
anos e esta situação precisa 
mudar, é preciso avançar.

Frente a isso o diretor da 
CETESB ressaltou que a Di-
retoria Colegiada já vem re-
alizando medidas internas 
de gestão de seus recursos 
próprios para buscar saídas 
que viabilizem o PPR 2020, 
e que estas medidas serão 
apresentadas ao Conselho 
de Administração em janei-
ro próximo.

Os sindicatos reivindica-
ram participação e discus-
são de perto no processo de 
elaboração e acompanha-
mento das metas do PPR 
2020 com reuniões periódi-
cas, bem como a assinatura 
do acordo do PPR para não 
coincidir com as negocia-
ções salariais. 

O Diretor de Gestão Cor-
porativa se comprometeu a 

atender às demandas apre-
sentadas pelos sindicatos 
e já agendou uma reunião 
no dia 6 de janeiro próximo, 
quando apresentará uma 
proposta inicial sobre o PPR 
- 2020.

Redução do intervalo 
para refeição 
e descanso.

Muitos trabalhadores têm 
reivindicado a redução do 
intervalo de almoço para 30 
minutos, por isso essa de-
manda também foi levada 
na reunião pelos sindicatos. 
A empresa se comprometeu 
a discutir o assunto e apre-
sentar uma posição até fe-
vereiro do próximo ano.

O Sintaema continuará 
lutando para que os traba-
lhadores e trabalhadoras da 
CETESB não sejam prejudi-
cados com a não aplicação 
de políticas de valorização 
arduamente conquistadas.

Estamos juntos!



Sabesp

O Sintaema se reuniu no dia 
22 de novembro com o supe-
rintendente da MC, Roberval 
Tavares, para expor a preocu-
pação do sindicato e interesse 
em resolver questões que sur-
girão em relação a mudanças 
que estão previstas com as de-
cisões tomadas pela superin-
tendência.

Uma das questões refere-se 
a como ficará a situação dos 
trabalhadores quando a Sa-
besp assumir a administração 
compartilhada dos serviços de 
esgoto da BRK, na cidade de 
Mauá.

Outro ponto é sobre as con-
dições de trabalho e benefícios 
dos cerca de 400 funcionários 
da Semasa de Santo André 
que estão prestando serviços 
para a Sabesp. 

Também foi colocado em 

Estacionamento 
não é lugar de 

guardar material 
de empreiteira!

PPR 2019
Sintaema em ação

O Sintaema recebeu a de-
núncia de que a empreiteira 
que atua na Sabesp – Polo 
da Mooca está guardando 
materiais dentro do estacio-
namento/pátio e com isso 
atrapalhando a manobra 
dos caminhões.

Além do inconveniente, 
o material empilhado corre 
o risco de se soltar, já que 
está preso por madeiras que 
apodrecem com a chuva, e 
se algum caminhão bater 
nesse material, já que a ma-
nobra está muito difícil, um 
grave acidente pode ocorrer. 
Ou seja, existe um perigo em 
potencial e está causando 
insegurança entre os traba-
lhadores que usam o local.

Para verificar o fato o sin-
dicato esteve no Polo e averi-
guou que isso não pode ficar 
assim, por isso já se reuniu 
com o gerente da área hoje 
(11) e deu o prazo até o próxi-
mo dia 18 para que o proble-
ma seja  equacionado.

Juntos na luta!

mesa pelo sindicato as mudan-
ças na MC com a unificação de 
áreas, bem como as transfe-
rências de trabalhadores e ou-
tras demandas.

Por último, o Sintaema in-
dagou sobre como ficará a 
periculosidade e insalubrida-
de de trabalhadores, uma vez 
que para alguns houve redu-
ção desses adicionais e em ou-
tros casos houve a retirada dos 
mesmos.

O superintendente se mos-
trou sensível aos problemas 
apontados pelo sindicato e 
comprometeu-se a dar as res-
postas assim que tiver um po-
sicionamento, quando então 
será feita uma reunião para sa-
nar todas as questões e indicar 
a resolução das mesmas.

Juntos na luta!

Para tratar da apresenta-
ção da nova gestão e condi-
ções de trabalho dos compa-
nheiros, o Sintaema se reuniu 
com o RH e o superintenden-
te de Caraguatatuba, no dia 

Sintaema se Reune com o RH 
e Superintendente de Caraguatatuba
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10 de dezembro.
O sindicato está sempre 

presente nas áreas para aten-
der às demandas dos compa-
nheiros e companheiras da 
categoria.

Juntos na luta!
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Sabesp

Na reunião setorial do 
dia 11 de dezembro, na Sa-
besp – ETE Barueri o Sin-
taema levou a advogada 
previdenciária, Dra. Mayra 
Thais, que tirou dúvidas 
dos companheiros e com-
panheiras acerca da refor-
ma da previdência.

É o Sintaema presente 
nas bases! Juntos na luta!

Para discutir e dar enca-
minhamentos sobre insalu-
bridade e transferências das 
áreas da Sabesp-MC que irão 
fechar, o Sintaema se reuniu 
com o gerente de depar-
tamento administrativo da 
MC, Leandro Delgado, no dia 
11 de janeiro.

O Sintaema expôs as 
questões e o gerente se 
comprometeu a avaliar as 
listas com todos os nomes 
enviados pelo sindicato para 
dar resposta com propostas 
de soluções.

É o Sintaema na base junto 
na luta dos trabalhadores!

Um trabalhador da Sabesp 
Vila Nova Cachoeirinha (Zona 
Norte) trouxe mais compa-
nheiros para fazer parte do 
Sintaema e já ganhou seus 
brindes!  

Quanto mais trabalhado-
res, mais brindes, além de 
fortalecer a categoria em 

A comissão de saúde, da 
qual o Sintaema faz parte, fez 
a última reunião do ano, oca-
sião em que teve a informação 
sobre a planilha com o creden-
ciamento das clínicas, hospi-
tais e profissionais na rede da 
Funcesp. 

Na reunião, que ocorreu na 
manhã de hoje (17) foi falado 

Comissão de saúde se reúne

que a Funcesp já está em tra-
tativas com vários fornecedo-
res, porém ainda dependem 
de documentação.

O Sintaema continuará atu-
ante na comissão para que todas 
as pendências sejam sanadas. 

Juntos na luta, 
juntos na saúde!

Reforma da 
previdência em 

pauta

Campanha de sindicalização
Mais trabalhadores juntos na luta!

Sintaema em ação

suas mais justas reivindica-
ções! É isso aí, companheiros, 
vocês são o sindicato, vocês 
é que fazem tudo isso valer a 
luta!

Venha você também fazer 
parte do sindicato que te de-
fende! Estamos juntos!
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O motorista da Sabesp de 
Fernandópolis, Ailton Herrera 
Mendonça, 60, morreu ao ser 
prensado entre um caminhão 
e outro veículo dentro do Re-

Sabesp

PL do Saneamento

Trabalhador morre em acidente

servatório 1 da empresa, no dia 
5 de dezembro.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o trabalhador acompa-
nhava a troca de bateria do ca-

minhão quando o funcionário 
da autoelétrica, ao terminar o 
serviço,  deu partida no cami-
nhão e o mesmo foi para fren-
te e prensou o trabalhador. Em 
seguida a vítima caiu e foi atin-
gida pela roda do caminhão.

O SAMU e o Corpo de Bom-
beiros estiveram no local, mas 
infelizmente o companheiro 
não resistiu e veio a falecer.

O Sintaema, que lamen-
ta profundamente a morte 
do trabalhador, vai se in-
teirar das causas do aci-
dente para saber se houve 
algum tipo de falha na 
segurança, de acordo com 
o resultado da perícia feita 
pela Polícia Civil.

Veja quem são os Deputados que aprovaram 
o PL do Saneamento e saiba quem 

são os culpados quando chegar o aumento 
na sua conta de água:

Abou Anni (PSL)

Alexis Fonteyne
(Novo)

Adriana Ventura 
(Novo)

Alex Manente
(Cidadania)

Alexandre Frota
(PSDB)

Arnaldo Jardim
(Cidadania)

Baleia Rossi
(MDB)

Carlos Sampaio
(PSDB)
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PL do Saneamento

Gilberto Nascimento
(PSC)

Luiz Philippe de Orleans 
e Bragança (PSL)

Enrico Misasi
(PV)

Jefferson Campos
(PSB)

Coronel Tadeu
(PSL)

Guilherme Derrite
(PP)

Marco Bertaiolli
(PSD)

General Peternelli
(PSL)

Júnior Bozzella
(PSL)

Eduardo Cury
(PSDB)

Geninho Zuliani
(DEM)

Luiz Carlos Motta
(PL)

Eli Corrêa Filho
(DEM)

Herculano Passos
(MDB)

Cezinha de Madureira
(PSD)

Guiga Peixoto
(PSL)

Marcio Alvino
(PL)

Fausto Pinato
(PP)

Joice Hasselmann
(PSL)

David Soares
(DEM)
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PL do Saneamento
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Estes são os 
culpados!

Carla Zambelli
(PSL)

Tabata Amaral
(PDT)

Roberto Alves
(Republicano)

Miguel Haddad
(PSDB)

Vinicius Poit
(Novo)

Rosana Valle
(PSB)

Milton Vieira
(Republicano)

Vitor Lippi
(PSDB)

Samuel Moreira
(PSDB)

Policial Katia Sastre
(PL)

Maria Rosas
(Republicano)

Vanderlei Macris
(PSDB)

Roberto de Lucena
(Podemos)

Miguel Lombardi
(PL)


