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A partir da semana que vem, o Sindicato dos Servidores Municipais 

Estatutários de Santos (Sindest) vai estar em todas as atividades públicas em 

que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), esteja participando. “No 

evento em que ele estiver, lá estaremos, com megafones, faixas, panfletos e 

outros instrumentos de campanha salarial”, explica o presidente do sindicato, 

Fábio Marcelo Pimentel.  

A medida foi aprovada em assembleia, na noite de quarta-feira, 1º de fevereiro, 

data-base de reajuste salarial da categoria, além de outras atividades de 

pressão sobre a prefeitura. A diretoria do sindicato e os servidores presentes 

na assembleia mostraram-se indignados com o fato de Paulo Alexandre não 

ter apresentado contraproposta às reivindicações. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 03/02/2017 

 

Empregados da Usiminas se mobilizaram para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti realizando 

uma blitz de conscientização, no dia 1º, nos terminais de ônibus e portarias da unidade. O trabalho de 

prevenção acontece ao longo do ano, mas é reforçado no verão, período que favorece a proliferação do 

vetor, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.  

A ação é uma parceria da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) com a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), profissionais de Saúde Ocupacional e da Segurança Empresarial da Usiminas. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 03/02/2017 

 

Fonte dos clippings: Jornais A Tribuna e Diário do Litoral – 03/02/2017 
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A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) desperdiçou 31,8% da água tratada 

em 2016, informou o Bom Dia Brasil desta quarta-feira (1). A população, em contrapartida, economizou 29% 

de água em relação ao ano anterior. A negligência no último ano foi maior do que em 2015 e 2014, quando 

a Sabesp desperdiçou 29,8% da água tratada, e maior inclusive antes da crise hídrica, em 2013, quando 

31,2% da água tratada escoou pelas vias públicas. 

Em 2016, a Sabesp perdeu 858 bilhões de litros de água tratada, o equivalente a cinco vezes a represa 

Guarapiranga completamente cheia. Dois terços deste número escorrem em vazamentos, e o restante é 

perdido em medições erradas, fraudes e furtos. Os moradores de um condomínio no extremo Leste da 

capital dizem ter pedido durante nove dias para que a Sabesp consertasse um vazamento. Eles filmaram a 

água limpa correndo pelo pátio. “Eles pedem para que a gente faça racionamento de água, mas eles 

mesmos não colaboram para sanar esse vazamento”, desabafou a aposentada Maria Aparecida Rodrigues. 

A Sabesp disse em nota que vazou menos água em 2015 porque era um período de seca, com menos água 

circulando na rede. O presidente da companhia, entretanto, admite que faltou investimento para combater 

o desperdício. 

Leia mais: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/sabesp-desperdica-30-da-agua-tratada.ghtml 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deverá realizar um novo concurso 

público em breve. Isso porque o órgão tem uma grande defasagem de pessoal e nenhuma seleção 

vigente. O setor de recursos humanos da companhia informou que ainda não há movimentações para um 

novo concurso, mas assim que houver esta possibilidade, a diretoria é quem fará uma solicitação de vagas 

ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec). 

De acordo com um levantamento feito em janeiro de 2017, a Sabesp conta com 4.169 postos vagos para 

serem preenchidos por profissionais concursados. Os cargos que apresentam déficit são os de advogado 

(22 vagas), agente de saneamento ambiental (1.214), analista de gestão (456), analista de sistemas de 

saneamento (46), atendente a clientes (144), biólogo (10), controlador de sistemas de saneamento (8), 

engenheiro (198), engenheiro de segurança do trabalho (5), médico do trabalho (13), motorista operador 

de equipamentos automotivos (191), oficial de manutenção (322), químico (14), técnico de segurança do 

trabalho (21), técnico em enfermagem do trabalho (2), técnico em gestão (983), técnico em sistemas de 

saneamento (486) e tecnólogo (34). 

É importante ressaltar que o último concurso Sabesp, lançado em 2013, teve validade até dia 29 de maio 

de 2016. Ou seja, se a empresa precisar repor seu quadro de funcionários, só poderá fazer isso por meio 

de novos certames. Outro ponto importante é que a Sabesp costuma realizar seleções a cada dois ou três 

anos, como pode ser visto pelos concursos anteriores que foram publicados nos seguintes anos: 2013, 

2011, 2009, 2006 e 2005. 

Leia mais: https://www.centraldeconcursos.com.br/noticias/2017/2/concurso-previsto-sabesp-

defasagem-servidores_2849.html 


