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Sabesp

Trabalhadores aprovam Mobilizações e Ato
Reunidos na noite chuvosa de 

18 de fevereiro, centenas de tra-
balhadores aprovaram por una-
nimidade os encaminhamentos 
de luta do sindicato contra a re-
tirada dos adicionais de pericu-
losidade e insalubridade que a 
Sabesp vem promovendo.

“Além da ameaça do governo 
Bolsonaro, que já anunciou a re-
visão das normas regulamenta-
doras – NR’s, a Sabesp se anteci-
pou e contratou uma consultoria 
que está revendo os adicionais 
de insalubridade e periculosi-
dade”, declarou o presidente do 
sindicato, José Faggian. “Por isso, 
é essencial que iniciemos um 
movimento de lutas para estan-
car esse processo até se chegar a 
uma solução de consenso com a 
empresa”, finalizou. 

Confira os 
encaminhamentos de luta:

1- Estado permanente de mo-
bilização nas áreas afetadas por 
esses ataques;

2- Iniciar um grande pro-
cesso de mobilização de forma 
crescente nas grandes áreas da 
Sabesp da Capital e Interior na 
semana seguinte ao feriado de 

Carnaval até que a empresa cha-
me para uma negociação;

3- Construir um grande ato 
com data a ser definida

4- Participar do ato dos servi-
dores públicos no dia 18 de mar-
ço, já em alusão ao Dia Mundial 
da Água (22 de março) e a nossa 
luta contra a privatização do sa-
neamento.

Essa ameaça da retirada dos 
adicionais tem sido explicada 
nas áreas afetadas, inclusive o 
Sintaema é a favor de que se di-
minuam ou eliminem totalmen-
te os riscos, porém, enquanto 
isso não ocorre, os trabalhadores 
têm que garantir os adicionais, é 
o mínimo! A retirada desses adi-
cionais não favorece os trabalha-
dores, apenas a empresa, que vai 
“economizar” na folha.

Não podemos pagar esse pre-
ço que pode custar a saúde ou a 
vida dos companheiros!

Todos juntos nessa luta.

Pauta foi aprovada

Na mesma assembleia os 
trabalhadores e trabalhadoras 
aprovaram por unanimidade a 
pauta de reivindicações que será 
entregue à Sabesp nos próximos 
dias e disponibilizada em nossa 
página da Internet: 

www.sintaemasp.org.br

Trabalhadores do Interior 
também estão Juntos na Luta!

E cresce a cada dia a cons-
cientização dos trabalhadores 
sobre a nefasta ameaça da re-
tirada dos direitos dos adicio-
nais de insalubridade e pericu-
losidade.

Na manhã de 18 de fevereiro 
os companheiros da Sabesp de 
Botucatu se reuniram para apro-
var a pauta de reivindicações e já 
avisaram: se cortar, vamos parar!

Estamos juntos!
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Editorial

A luta continua!

A globalização nos impõe a 
necessidade de um constante 
exercício de acompanhamen-
to e leitura da situação geopo-
lítica no mundo. O ano de 2020 
iniciou-se com o agravamento 
das tensões no Oriente Médio 
causado por um ato terrorista 
realizado pelos norte-america-
nos que evidenciou o total des-
respeito por parte dos EUA às 
convenções internacionais e a 
soberania dos países. 

O assassinato do General Ira-
niano Qasem Soleimani, morto 
em território iraquiano, onde 
realizava uma missão diplomá-
tica, por mísseis disparados de 
um drone comandado à dis-
tância, ao que tudo indica, de 
uma base nos Estados Unidos 
a muitos quilômetros de dis-
tância e assistido de camarote 
pelo ocupante da Casa Branca, 
foi o que deu início à contenda. 

O ataque ao Irã expõe, em 
um olhar com mais cuidado, 
a mudança do centro de po-
der que está em curso. Os EUA 
vêm perdendo influência e 
poder no mundo em todos os 
campos que os caracterizam 
como potência imperial.

Há algum tempo a China 
vem trocando gradualmen-
te suas reservas em dólar por 
ouro, e já elabora acordos bila-
terais, com países como o Irã, 
por exemplo, em que a moeda 
de troca não será o dólar, além 
do desenvolvimento do proje-
to da nova “rota da seda” que 
criará um canal terrestre de co-
mércio e escoamento de mer-
cadorias ligando toda a Eurásia.

No campo militar, as armas hi-
persônicas russas já superam as 

armas norte-americanas, como 
o míssil “Avangard” que viaja a 
27 vezes a velocidade do som e 
pode atingir alvos a até seis mil 
quilômetros de distância.

Os altos investimentos chi-
neses em desenvolvimento 
tecnológico permitiu-lhes o 
domínio da tecnologia “5G” 
de internet de alta velocidade 
que permitirá, aliada a outras 
tecnologias da “revolução 4.0”, 
turbinar ainda mais a produ-
ção industrial, o transporte e 
as comunicações, permitindo, 
por exemplo, as “fábricas escu-
ras” (totalmente automatiza-
das) e os veículos autônomos.

Esses fatos explicam o de-
sespero norte-americano em se 
afirmar como império por meio 
de intervenções militares e san-
ções econômicas aos países 
que ousam desafiá-los. Sem a 
hegemonia militar, econômica 
e tecnológica é apenas questão 
de tempo para que o centro de 
poder migre para a Ásia onde 
será exercido pela China e pela 
Rússia, ao que tudo indica.

Nessa contenda geopolítica 
global o Brasil escolheu o lado 
errado da briga, desde o início 
do seu mandato o atual ocu-
pante do Palácio do Planalto 
declarou total submissão ao 
grande irmão do Norte, expli-
citado de forma vexatória em 
um “I love you” declarado por 
Bolsonaro,  em um furtivo en-
contro em um corredor, com o 
presidente Trump que, diga-se 
de passagem, parece que não 
correspondeu à declaração.  

A saída do Brasil de instân-
cias regionais como a Celac 
(Comunidade dos países-lati-
no- americanos e caribenhos), 
o esvaziamento do Mercosul e a 
perda de protagonismo no Bri-
cs nos colocam em situação de 
maior submissão e fragilidade. 

O processo de desindustria-
lização se acentua e retroce-
demos à condição colonial de 
país agroexportador. Por fim, 

as declarações recentes do mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o astronauta Marcos 
Pontes, de que a tecnologia 
5G começará a ser implantada 
aqui apenas em 2022, associa-
da ao orçamento dos investi-
mentos estatais, que é a meta-
de do de 2007, ou seja, metade 
do orçamento de 13 anos atrás, 
que poderiam alavancar a eco-
nomia e o desenvolvimento, 
nos tira, pelo menos momen-
taneamente, qualquer expec-
tativa de retomada da econo-
mia e do desenvolvimento.

No nosso quintal, que em 
certa medida está conectado 
ao cenário descrito e ao projeto 
em curso no Brasil e no mundo, 
o que mais nos aflige é a privati-
zação do setor. No final do ano 
passado, mesmo com intensa 
mobilização dos trabalhadores 
e grande articulação com par-
lamentares, prefeitos e gover-
nadores progressistas e de es-
querda, o projeto que modifica 
o marco regulatório do sanea-
mento foi aprovado na Câmara 
e aguarda aprovação no Senado.

Em São Paulo, tanto o go-
vernador quanto o secretário 
da Fazenda deixam claro em 
todo momento que o objetivo 
é privatizar a Sabesp, e estão 
esperando apenas a definição 
do que acontecerá em Brasília.

A privatização do sanea-
mento, no país todo e não só 
da Sabesp, esta incluída dentro 
de um projeto maior que está 
se desenrolando. É fundamen-
tal que a classe trabalhadora 
compreenda isso, esse proje-
to consiste em transferir as ri-
quezas nacionais para o setor 
privado, criar uma situação fis-
cal mais favorável para os ban-
queiros e para o grande capi-
tal, e baratear a mão de obra, 
assim o saneamento é apenas 
mais um filão a ser explorado.

Todos juntos para o 
combate!

José Faggian 
Presidente do Sintaema



Sabesp

Para dar continuidade às 
tratativas sobre a realocação 
de trabalhadores de três áre-
as da Sabesp que mudarão 
de endereço, o Sintaema se 
reuniu na superintendência 
da MC no dia 12 de fevereiro.

Transferências, insalubridade e 
periculosidade em discussão na MC

Quanto ao pleito feito pelo 
sindicato em transferir os tra-
balhadores dessas áreas para 
unidades da Sabesp que es-
tão mais próximas possíveis 
de suas residências, o repre-
sentante da empresa com-
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prometeu-se a analisar e con-
siderar a lista enviada pelo 
sindicato e, se empenhar 
para atender às demandas na 
medida do possível.

Insalubridade/
Periculosidade

Na mesma reunião, o Sin-
taema reivindicou ao repre-
sentante da empresa a revisão 
dos cortes dos adicionais de 
insalubridade e periculosida-
de de vários trabalhadores da 
MC, ocasião em que a empre-
sa firmou compromisso de 
analisar todos os casos.

A luta continua, 
estamos juntos!

No dia 12 de fevereiro o Sin-
taema se reuniu com a direção 
do Semasa - Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental de 
Santo André e com a superin-
tendência da Sabesp e pleiteou 
a equiparação dos benefícios 
de vale-refeição e vale-alimen-
tação dos trabalhadores do Se-

Equiparação de benefícios 

masa que estão prestando ser-
viços à Sabesp em Santo André 
e outras localidades.

A superintendência da Sa-
besp aceitou a reivindicação, 
porém a direção da Sema-
sa pediu um prazo para ver a 
via legal desse procedimento, 
uma vez que os companheiros 

do Semasa são estatutários e 
têm acordo coletivo firmado 
pelo Sindserv de Santo André.

No que dependeu do Sin-
taema, foi feito, já que esses 
trabalhadores estão operando 
na Sabesp, e o sindicato estará 
sempre à disposição para aju-
dar no que for preciso.

Juntos na luta com a classe trabalhadora, sempre!
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Sabesp

Esse é o recado que os 
trabalhadores da Sabesp 
já estão passando caso a 
empresa corte os adicio-
nais de insalubridade e 
periculosidade!

O sindicato defende 
que o trabalhador não 
corra riscos, porém, en-
quanto houver, os adicio-
nais têm que continuar. 

O Sintaema continua-
rá percorrendo as áreas e 
conscientizando o traba-
lhador dos seus direitos. 

Estamos juntos!

Se cortar, vamos parar!

Botucatu

ESI

ETE Barueri

ETE Novo Mundo

Carapicuiba / Barueri

Lapa

São Miguel Paulista

Osasco

Casa Verde

Santana

São Bernardo do Campo

Botucatu

ETE ABC

ETE Itatiba

Paraguaçu Paulista

Franco da Rocha

Mairiporã

Santo André
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Cetesb

Pauta é aprovada na Capital e no Interior

Plano Odontológico: 
uma importante conquista

Os companheiros e compa-
nheiras da CETESB do Interior, 
em Limeira, e da Capital, na 
Sede da Companhia, aprovaram 
a pauta de reivindicações 2020 
nos dias 18 e 19 de fevereiro. 

Além da pauta, foi aprovado o 
novo Plano Odontológico Metli-
fe, mais uma importante con-
quista para todos os trabalhado-
res e trabalhadoras da Cetesb.

A luta continua! 

O Sintaema, Sintius, Seesp 
e Sinquisp se reuniram com 
a direção da Cetesb, em 13 de 
fevereiro, para a apresenta-
ção e tratativas sobre  a ope-

radora do Plano Odontológico 
Metlife,  mais uma importante 
conquista para todos os traba-
lhadores e trabalhadoras da 
Companhia.

Vale ressaltar que todo o 
processo de adesão será inter-
mediado pelo Sintaema para 
aqueles que são associados e 
associadas dos sindicatos.

Juntos na luta, juntos na saúde!
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Sorteio de Prêmios

Sorteio de Carnaval Sintaema

Confira os nomes dos ganhadores dos prêmios do 
sorteio do Sintaema:

-Moto 0 km 160 cilindradas 
Daniel Roque Marquezini – Sabesp São Miguel

-Geladeira
Paulo Gonçalves Ferreira – Sabesp – Itaquera

-TV 32 polegadas
Antonio do Nascimento Filho – Sabesp – São Bernardo do 

Campo

-Aparelho de Som
Gustavo de Souza Maciel Pereira – Sabesp – Lorena

-Cheque de R$1.000,00 
Wilson Elioterio – Sabesp – Campo Limpo

O sorteio foi realizado 
no dia 20 de fevereiro, com 
transmissão ao vivo pela In-
ternet. Vale ressaltar que o 
trâmite foi feito dentro de 
toda a transparência e lisura, 
inclusive com uma junta de 
delegados que acompanha-
ram e auditaram o processo 
durante todo o dia até a hora 
do sorteio.

Participaram do sorteio 
todos os trabalhadores asso-
ciados que se inscreveram, 
tanto os novos quanto os an-
tigos sócios. 

Todos têm 30 dias para re-
tirar os prêmios na Sede do 
Sintaema, e já teve ganhador 
buscando o prêmio, foi o com-
panheiro Wilson Elioterio, da 
Sabesp Campo Limpo, que re-
tirou o cheque de R$ 1.000,00 
no dia 27 de fevereiro. 

Em breve o sindicato 
fará um novo sorteio. 

Parabéns aos ganhadores!

FIQUE
SÓCIO!



Colônia de Férias de Nazaré Paulista

Diversão total no Carnaval
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E mais uma vez o carnaval 
colônia de férias do Sintaema 
foi um sucesso! Nem mesmo 
a chuva impediu que a alegria 
contagiasse a todos os foliões 
que se divertiram muito com 
suas famílias. 

Além da brincadeira, houve 
muitos presentes e prêmios, e, 
como já virou tradição, o jogo 
de futebol dos “machões” fe-
chou o Carnaval.

Parabéns a todos pela 
saudável integração! 

Juntos na luta, 
juntos no lazer!

Comunicado: 
Caros associados, 

Estes são os novos telefones para a reserva de casas na 
Colônia de Férias de Nazaré Paulista:

Fixo: (11) 4597-1322
Cel.: (11) 98313-2022

Whats App: (13) 99210-3865



Notícias do Jurídico

Ato

Sobre o Processo do SINTEC 

Contra o desmonte do INSS

Em 2011, o Sintec ingressou 
com uma ação das diferenças 
do Adicional de Periculosida-
de e reflexos da Periculosidade 
nas horas extras, com cálculos 
desde 2006, em nome de 2248 
trabalhadores.

Ocorre que a ação foi vitorio-
sa, porém a Sabesp e o Sintec 
apresentaram uma proposta 
conjunta para pagamento de 
um grupo de apenas 305 tra-
balhadores desta lista, inclu-
sive os valores da ação já fo-
ram depositados na conta do 
Sintec e o grupo já está sendo 
chamado para receber.

Frente a isso, o Sintaema 
informa aos nossos associa-
dos que estão na ação:

-No caso dos trabalhadores 

excluídos da lista dos 305 da 
execução e que recebiam Pe-
riculosidade de 30% é possível 
pleitear a repercussão da Peri-
culosidade nas horas extras, e, 
caso o trabalhador tenha en-
trado com processo individual 
com esse tema (diferença das 
horas extras) é possível pleitear 
do período compreendido pela 
ação do Sintec até a data inicial 
do cálculo da ação individual.

 -No caso dos trabalhadores 
excluídos da lista dos 305 da 
execução e que recebiam Pe-
riculosidade inferior aos 30% 
é possível pleitear a diferença 
da periculosidade e repercus-
são da Periculosidade nas ho-
ras extras, e se o trabalhador 
entrou com processo individu-
al com esse tema (diferença da 

periculosidade e diferença das 
horas extras) também é pos-
sível pleitear do período com-
preendido pela ação do Sintec 
até a data inicial do cálculo da 
ação individual. 

O Sintaema orienta aos tra-
balhadores excluídos da lista e 
que se enquadram nos casos 
acima que procurem o Depar-
tamento Jurídico para as de-
vidas orientações para que o 
sindicato possa lutar para ga-
rantir a execução.

Os trabalhadores que estão 
no grupo dos 305 que recebe-
rão o pagamento da ação e ti-
verem dúvidas quanto ao cál-
culo também podem procurar 
o departamento jurídico do 
Sintaema para orientações.  

Juntos na luta!

A CTB e demais centrais sin-
dicais protestaram no dia 14 
de fevereiro contra o desmon-
te sistemático que vem ocor-
rendo nas agências de atendi-
mento do INSS.

Em São Paulo os manifes-
tantes fizeram uma passeata 
no Centro, com início na Rua 
Xavier de Toledo até a Superin-
tendência do INSS, no Viaduto 
Santa Efigênia, onde denun-

ciaram a precarização do aten-
dimento e a desvalorização 
dos servidores públicos no go-
verno Bolsonaro.

O ato, que aconteceu em 14 
Estados do país, expôs a de-
mora na análise dos pedidos 
de aposentadoria, as imensas 
filas no atendimento e o pre-
juízo que isto está causando a 
milhões de brasileiros, inclusi-
ve para pedidos de auxílio-do-

ença e salário-maternidade, 
entre outros.

 “O que estão fazendo com 
os trabalhadores e trabalha-
doras em vias de adquirir a 
aposentadoria é muita covar-
dia, uma perversidade revol-
tante”, disse o presidente da 
CTB, Adilson Araújo. “Vamos 
protestar, temos de despertar 
a consciência do povo e das 
massas trabalhadoras para a 
luta, temos de interromper a 
marcha da barbárie no Brasil”.

Juntos na luta contra 
esse sistema perverso 
do governo Bolsonaro!

8



9

Formação

Presidente: José Antonio Faggian – Diretor de Comunicação: Rene Vicente dos Santos
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.brsindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do estado de são paulo

CONVÊNIO COM MAIS UMA FACULDADE

Para possibilitar maior acesso aos estudos o departamento de Formação do Sintaema 
firmou mais um convênio com descontos para os associados (as) e dependentes. 

O sindicato é você, venha fazer parte!
www.vestibularfadisp2020.com.br


