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 Continuação 

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

SAIBA QUANTO VOCÊ TEM A RECEBER COMPARECENDO AO SINDICATO  
A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 

 
Prezado Técnico Industrial  
Comunicamos que o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo estará em período de reces-

so entre 21 de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022; porém, 
reforçamos a necessidade do comparecimento/contato dos técnicos 
contemplados no Processo- 0001747-22.2011.5.02.0065 – ou de seus 
familiares –, referente à Ação das Diferenças do Adicional de Periculo-
sidade contra a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo.  
 
Assim, encaminhamos uma nova relação com matrícula e nome dos técnicos, que devem compare-
cer ao sindicato para obterem conhecimento dos valores e dos documentos necessários para a efeti-
vação dos pagamentos.  
 
Segue também a lista dos 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 constituído deverá apresentar a res-

pectiva documentação que comprove a situação e o habilite ao recebimento dos valores 

em nome do ex-funcionário.  
 
Ressaltamos que contamos com o auxílio de todos para que possamos localizar os técnicos – desli-
gados, aposentados ou afastados da empresa – constantes na relação; ou seus familiares em casos 
de técnicos falecidos. 
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a funcionária Meg Santana pelo telefone 
(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!” 
 

Desejamos a todos um Feliz 

Natal e um Ano Novo repleto 

de realizações! 
 

SINTEC-SP 
www.sintecsp.org.br 

 

 

 

 


