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SINTEC-SP E SABESP 
AÇÃO DAS DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

CHEGAMOS À RETA FINAL: SAIBA QUANTO VOCÊ TEM A  
RECEBER AGENDANDO SEU COMPARECIMENTO AO SINTEC-SP 

 
Prezado Técnico Industrial  
Comunicamos que após várias reuniões realizadas entre o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-
dustriais do Estado de São Paulo e a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, foi homologado no TRT-SP – Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, com prazo de 
quitação total pela empresa até 20 de janeiro de 2020, quando o sindicato iniciará o repasse dos va-
lores que os técnicos representados têm a receber referente à ação das diferenças do adicional de 

periculosidade. 
Anexamos a relação – matrícula e nome – dos técnicos contemplados na ação, que deverão entrar 
em contato por e-mail ou telefone para agendar o comparecimento ao SINTEC-SP e ter acesso aos 
valores negociados, que serão depositados em suas respectivas contas bancárias. 
Seguem abaixo os documentos necessários a serem apresentados:  

• Documentos de identificação válido com foto (RG ou CNH); 
• CPF; 
• Comprovante de vínculo empregatício na SABESP; 
• Dados bancários; 
• Para empregado falecido, o dependente legalmente co nstituído deverá apresentar a res-

pectiva documentação que comprove a situação e o ha bilite ao recebimento dos valores 
em nome do ex- funcionário; 

• Para o empregado separado judicialmente, o mesmo de verá apresentar a documenta-
ção que comprove que a ex-esposa(o) não tem direito  a nenhuma parcela do valor a ser 
pago ao funcionário, sendo as informações prestadas  sob sua total responsabilidade.  

 
Nós contamos com o auxílio de todos para que possamos localizar os técnicos – desligados, aposen-
tados ou afastados da empresa – constantes na relação anexa; ou seus familiares em casos de téc-

nicos falecidos.  
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor falar com a funcionária Meg Santana pelo telefo-
ne (11) 2823-9565; ou entrar em contato com os diretores Narciso Donizete Fontana 

(fontana@sintecsp.org.br ) ou Pedro Picciarelli (ppicciarelli@sintecsp.org.br ).  
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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
 

 TÉCNICO INDUSTRIAL 
  

 
FILIE-SE AO SINTEC-SP 

www.sintecsp.org.br 


