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INSPEÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA                        
SUPERINTENDÊNCIA RJ  

Conforme solicitação do SINTEC-SP – Sindicato dos        

Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, após várias 

reuniões foram realizadas, nos dias 20 e 21 de setembro de 

2016, inspeções em instalações operacionais atendidas pela 

superintendência RJ da SABESP – Companhia de Saneamen-

to Básico do Estado de São Paulo: ETA Itatiba; ETE Itatiba; 

ETA Jarinu; ETA Campo Limpo Paulista; ETE Nica Preta e 

ETE Rio das Pedras em Itupeva; ETA São José e ETA       

Lagoa, também em Itupeva, sendo que a ETE e ETA de    

Jacaré em  Cabreúva foram  equiparadas às ETEs e ETAs de 

Itupeva; EEAB Paulínia; e ETA Hortolândia. 

Durante as inspeções, cujo objetivo é verificar as condições e os serviços executados pelos Técnicos 

em Sistema de Saneamento que operam as estações acima citadas, ficou constatado que todos os 

operadores – sejam ou não técnicos – estão expostos a situações de risco ao executarem atividades 

com eletricidade, quando ligam e/ou rearmam equipamentos elétricos que desligam por oscilação de 

tensão ou até mesmo por defeito (fotos anexas). Foi constatado, ainda, que os técnicos trabalham 

em instalações sozinhos em todos os turnos, sem condições de segurança pessoal e patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador da EEAB mostrando para os inspetores da 
CR, RJ e SINTEC-SP como é realizado a operação do 

conjunto moto-bomba, com cabos de energia       
expostos e porta do painel aberto 
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Ação do operador no rearme do relé 
térmico, sendo constatado pela       

SABESP 

Diante do exposto, o SINTEC-SP solicita que a SABESP reconheça a  realidade das condições 

de trabalho conforme constatado em campo e faça a readequação dos GHE’s dos Técnicos em 

Sistema de Saneamento, com o devido pagamento do adicional de periculosidade. 

Além dos representantes do SINTEC-SP, participaram da inspeção pela SABESP: gerentes, 

engenheiros de segurança do trabalho e técnicos da CR e RJ.  

Inspeção realizada pelo gerente da RJ 
e engenheira de segurança da CR da 
SABESP, constatando ação perigosa  

pelo operador 

Operador da EEAB realizando ajuste 
de gaxeta  

Operador da ETA realizando troca de 
fusível NH  

Operador mostrando os serviços       
realizados pela operação, sendo        

constatado pela SABESP  

Painel totalmente fora de normas de 
segurança, em operação  
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