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Flagrante do Sindicato verificou a falta de materiais de segurança e o claro risco de morte para os trabalhadores 
das empreiteiras contratadas pela Sabesp. A direção do Sintaema recebeu mais denúncias das péssimas condições 
de trabalho. PÁGINA 3

Sintaema cobra 
respostas da 
Sabesp sobre 
abusos de 
empreiteiras
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Em Igarapava 
(SP), Sintaema 
reafirma papel 
social da Sabesp
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Sintaema segue em luta contra a 
precarização das terceirizadas
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“Nenhuma ação da Sabesp será 
vendida em meu governo”
Declaração foi logo após Sintaema entregar cartas-compromisso em defesa do Saneamento e do 
Meio Ambiente.

Durante o Seminário sobre “Meio 
Ambiente e Saneamento”, no 
dia 27 de julho, o pré-candidato 

Fernando Haddad reiterou seu com-
promisso de barrar o projeto de pri-
vatização da Sabesp, após entrega de 
cartas-compromisso do Sintaema em 
defesa do Saneamento e do Meio Am-
biente.

“Nenhuma ação da Sabesp será ven-
dida nos próximos quatro anos. A Sa-
besp não precisa ser privatizada para 
cumprir seu papel social”, afirmou 
Fernando Haddad.

PATRIMÔNIO PAULISTA

Em entrevista concedida à Band, 
no mês de junho, Haddad já tinha 
afirmado ser “erro” qualquer pro-
posta que apontasse para a privati-
zação. “A Sabesp é uma empresa que 
tem governança boa e acho um erro 
enorme vender a Sabesp. Acho um 
erro colocar sob o domínio privado 
um ativo que é do Estado e que fun-
ciona bem. Isso vai causar um preju-
ízo desnecessário para São Paulo, vai 
comprometer o serviço”, destacou na 
ocasião.

Fernando Haddad ainda lembrou 

do papel da Sabesp como terceira 
maior empresa de saneamento do 
mundo, seja pela tecnologia que pro-
duz, seja pelo serviço que presta. “Um 
patrimônio para São Paulo”.

BRK AMBIENTAL | TRABALHADORES 
APROVAM PROPOSTA DE PLR PARA 
APRESENTAR À EMPRESA

Em uma ampla assembleia na Colônia de Férias 
do Sintaema, em Nazaré Paulista, os trabalha-

dores e trabalhadoras do grupo BRK Ambiental 
de São Paulo aprovaram proposta de negocia-
ção da PLR entre o Sindicato e a empresa.

A proposta pede o pagamento de duas folhas 
e meia de PLR e a criação de comissão – com re-
presentantes de cada cidade – para representar a 
categoria na discussão e organização da luta pelo 
fim das metas abusivas para a definição da PLR.

DIREÇÃO DO SINTAEMA SE REÚNE COM O 
NOVO DIRETOR DE SISTEMAS REGIONAIS 
DA SABESP

No dia 15 de agosto, a direção 
do Sintaema se reuniu com 

o novo diretor de Sistemas Re-
gionais da Sabesp, Antônio Car-
los Teixeira; com Mário Palopoli 
Filho, do Departa-
mento Adminis-
trativo e Financei-
ro dos Sistemas 
Regionais (RFF); e 
Ivan de Assis, as-
sistente Executivo 
da superintendên-
cia R. Na oportu-
nidade, a direção 
apresentou o ba-
lanço de sua luta 

no interior e algumas demandas 
da categoria que estão em curso 
de discussão com a Sabesp. En-
tre elas, o Plano de Carreira e 
transferências de pessoal.

SABESP PÚBLICA

Sintaema cobra respostas 
da Sabesp sobre abusos de 
empreiteiras
A direção do Sindicato segue firme contra os abusos, precarização e atraso nos salários 
por parte das empresas contratadas pela Sabesp

Após diversas denúncias de 
abusos, precarização e atraso 
nos salários por parte das em-

presas contratadas pela Sabesp, a di-
reção do Sintaema se reuniu, no dia 
25 de agosto, com o superintendente 
de Gestão de Pessoas da Sabesp, Nil-
ton João dos Santos e cobrou provi-
dências sobre os relatos alarmantes 
da categoria.

Além da situação dos trabalhadores 

e trabalhadoras terceirizados, a dire-
ção do Sindicato protocolou uma carta 
na qual também listou questionamen-
tos sobre a realização de concursos 
públicos; sobre a situação dos contra-
tos com Guarulhos, SAMA e SEMASA; 
sobre ameaça de mudança nos fundos 
de pensão; e sobre o processo de con-
cessão do contrato de serviços de água 
e esgoto entre a Sabesp e o município 
de Igarapava, a primeira cidade de São 

Paulo operada pela Sabesp a ter seu 
contrato de programa vencido após a 
aprovação da Lei 14.026, que mudou o 
marco do saneamento. 

CONCURSOS, JÁ!

Durante a reunião, os diretores do 
Sintaema apresentaram diversos re-
latos da exaustão, explosão das horas 
extras e da sobrecarga que hoje so-
fre a categoria e urgente necessidade 
de realização de concursos públicos. 
“Temos relatos de trabalhadores que 
chegam a trabalhar 16h. Isso é ruim 
para a empresa e péssimo para esse 
trabalhador que está se exaurindo. A 
Sabesp precisa abrir concurso e pre-
cisa abrir em todas as áreas”, cobrou 
a direção.

Diante disso, a resposta do superin-
tendente foi de que qualquer discussão 
sobre concursos só será feita em 2023 
e que concorda que há a necessidade 
de se recompor o quadro funcional.
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Sintaema segue em luta contra 
a precarização das terceirizadas
Flagrante do Sindicato verificou a falta de materiais de segurança e o claro risco de morte 
para os trabalhadores das empreiteiras contratadas pela Sabesp. A direção do Sintaema 
recebeu mais denúncias das péssimas condições de trabalho

“A categoria de diferentes uni-
dades relata a falta de EPI 
e equipamentos para reali-

zar o trabalho. Além disso, também 
há relatos da falta do escoramento de 
vala, muitas vezes o trabalhador re-
aliza reparos em locais com mais de 
1,5 m de profundidade sem nenhum 
escoramento. Ou seja, a terceirização 
que já é maléfica tem piorado muito 
e amplia o risco de morte”, denuncia 
o Sindicato.

O Sintaema já acionou a direção da 
Sabesp e cobrou a fiscalização dessas 
empreiteiras. O Sindicato lembra que 
esses contratos com empreiteiras, além 
de precarizar os trabalhadores con-
tratados, não garantem o bom serviço 
para a população. “Um ataque contra 
os trabalhadores e contra a proposta 
de serviço que a Sabesp como estatal 
realiza”, destacou.

Entre as denúncias dos trabalha-
dores (motomé) estão: o não paga-

mento da taxa de serviços executa-
dos; a falta de EPI’s (luvas e botas); e 
a falta de bagageiro nas motos para 
armazenar as picaretas de forma 
adequada, resultando em acidentes.

A direção do Sintaema exige que 
a Sabesp cobre o cumprimento dos 

contratos assinados com essas em-
presas, porque na prática isso está 
sendo violado. 

O Sindicato já acionou a 
direção da Sabesp e cobrou 
a fiscalização dessas 
empreiteiras.

SINTAEMA CONTRA A PRECARIZAÇÃO

Sintaema exige pagamento de salários atrasados na SS Forte

Contra o abuso de empreiteiras, o Sin-
taema realizou paralisação de 2h, no 

dia 9 de agosto, para exigir o pagamento 
dos salários e benefícios atrasados dos 
trabalhadores da limpeza da SS Forte 
nas unidades da Sabesp Itaquera, Lapa, 
Mooca, São Mateus e na UGR São Miguel.

“Nossa categoria e o Sindicato lutam 
diuturnamente contra a precarização, 
pelo fortalecimento da empresa e por 
mais concursos. Esse ato é em solidarie-
dade aos trabalhadores que, segundo 
relatos, sofrem com o atraso dos salários 
e dos benefícios”, denunciou a direção.

Após a paralisação, os trabalhado-
res e trabalhadoras receberam seus 
salários e benefícios atrasados.

CONCURSOS, JÁ!

O Sintaema alerta sobre o projeto do 
governo Rodrigo Garcia que insiste em 

ampliar os contratos com as empreitei-
ras em vez de realizar concursos e for-
talecer a Sabesp. A direção lembra que 
está junto na luta para garantir não só 
os direitos dos sabespianos e sabespia-
nas, mas do conjunto da classe traba-
lhadora que sofre com a terceirização 
e a privatização dos serviços públicos.
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Sintaema discute a situação 
do NETA e da PPR

No dia 11 de agosto, o Sin-
taema se reuniu com o 

superintendente de Gestão 
de Pessoas da Sabesp, Nilton 
João dos Santos; a coordena-
dora de Relações Trabalhis-
tas, Cristina Russo; e a coor-
denadora do projeto NETA, 
Samanta Souza; para discutir 
as ações do NETA Suite e o ba-
lanço do Programa de Parti-
cipação nos Resultados (PPR) 
na Sabesp até o momento.

Na ocasião, a direção do Sin-
taema cobrou informações so-
bre o andamento da situação do 
NETA  e a Sabesp fez um relato 
minucioso de tudo que tem sido 
feito. Dentre os pontos destaca-
dos pela CH estão as reduções 
de notificações na Ouvidoria. A 

coordenadora do projeto NETA, 
Samanta Souza, ainda informou 
que “as melhorias estão sendo 
aplicadas a cada semana e que 
a expectativa é que, até o dia 15 
de dezembro, o programa esteja 
em pleno funcionamento”.

PPR

Ao final da reunião, a CH 
apresentou breve resumo do 
acompanhamento das me-
tas do PPR do 1º trimestre 
desse ano. “A empresa avalia 
que há um bom desempenho 
e indicou que os números de 
hoje mostram que a categoria 
irá cumprir as metas previs-
tas para esse ano”, resumiu a 
direção do Sintaema.

Em Igarapava (SP), Sintaema 
reafirma papel social da Sabesp
Em audiência, direção do Sindicato alerta para o fim da modalidade de subsídio cruzado 
realizado pela Sabesp

No dia 9 de agosto, o Sintaema 
participou de audiência convo-
cada pela Prefeitura de Igarapa-

va, interior de São Paulo, para discutir 
a construção do edital de licitação dos 
serviços de água e esgotamento sanitá-
rio do município.

Em 2022, vence o contrato de pro-
grama de 30 anos entre Sabesp e Iga-
rapava, a primeira cidade de São Paulo 
operada pela Sabesp a ter seu contrato 
de programa vencido após a aprovação 
da Lei 14.026, que mudou o marco do 
saneamento. Com isso, o contrato entre 
o município e a Sabesp não pode ser 
renovado automaticamente e a Prefei-
tura fica obrigada a abrir processo de 
licitação para a exploração dos serviços 
de água e esgoto na cidade.

Essa mudança afeta diretamente a 

modalidade de subsídio cruzado rea-
lizado pela Sabesp, que garante a exe-
cução de obras e prestação de serviços 
em água e esgoto aos municípios mais 
pobres financiados, em parte, pelos 
municípios mais ricos.

“Com a não renovação dos contratos 
de programa, a Sabesp entra na dis-
puta com empresas privadas. Temos 
diversos exemplos dos resultados da 
exploração dos serviços por empresas 
privadas no país e no mundo e sempre 
quem paga a conta foi a população, 
que sofre com o péssimo serviço, o au-
mento das tarifas e a falta de acesso, 
sobretudo para os mais vulneráveis”, 
alertou a direção do Sindicato, ao lem-
brar que, como terceira maior empre-
sa do mundo na área de saneamento, 
somente a Sabesp tem condições de 

garantir universalidade e qualidade 
quando o assunto é serviço de água e 
saneamento.

ÁGUA NÃO É MERCADORIA!

Terceira maior empresa do 
mundo na área de Saneamento, 
somente a Sabesp tem condições 
de garantir universalidade e 
qualidade em saneamento

SINTAEMA NEGOCIA COM 
FUNDAÇÃO FLORESTAL

Em reunião no dia 31 de agosto, a direção do 
Sintaema discutiu com direção da Fundação Flo-
restal (FF) a situação dos trabalhadores e traba-
lhadoras do extinto Instituto Florestal e apresen-
tou outras demandas da categoria.

“Entre os pontos que abordamos estão: o re-
cadastramento do Vale-Transporte; o retorno da 
Cesta Básica em espécie; e as multas de veícu-
los”, listou a direção do Sindicato.

O Sintaema também cobrou informações sobre 
os procedimentos para o acesso ao Atestado de 
Saúde Ocupacional (ASO) e a FF colocou que os 
atestados são pre-
enchidos de acor-
do com as funções 
que cada traba-
lhador desempe-
nha, conside rando 
os riscos da ativi-
dade e local de 
trabalho.


