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AINDA NESTA EDIÇÃO:



Seguro de vida

O Sintaema participou no dia 15 de setembro com representantes da Cetesb da sessão de abertu-
ra de propostas referentes à Apólice de Vida em Grupo, visto que a mesma em vigor vencerá no dia 
30 de novembro deste ano.

As propostas serão analisadas com vistas às questões técnicas e econômicas, e o Sintaema vai 
acompanhará no sentido de buscar o que for melhor para os trabalhadores.

Sobre o PAMH

Conforme informamos na edição 844 do Jornal do Sintaema, o sindicato abordou questões im-
portantes para os trabalhadores na reunião do dia 25 de agosto. Um dos pontos foi sobre a atualiza-
ção do valor padrão de diárias hospitalares de Plano de Assistência Medica Hospitalar – PAMH, e foi 
informado que houve um reajuste de 10,03% em 1º de setembro, passando de R$ 371,00 para R$ 
408,21.

Quanto aos demais assuntos tratados na reunião ainda não houve respostas, o sindicato está no 
aguardo para divulgar aos trabalhadores.

Descumprimento da cláusula que trata do desjejum

O Sintaema recebeu a reclamação de que o item 14 do acordo coletivo vigente, que trata do 
desjejum (Kit Galba) não está sendo cumprido. O horário de fornecimento é das 7h às 7h45, porém 
muitas vezes o pão ou o leite acabam antes das 7h30.

Prontamente o sindicato entrou em contato com os representantes da Cetesb que de imediato se 
prontifi caram a resolver esta pendência. Vamos conferir! Juntos na luta!
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Sob o pretexto de preservar o direito dos seus 
associados, a AAPS quer lesar o direito dos mais 
de 3.600 trabalhadores que optaram pela migra-
ção de um plano para o outro no fi m do mês pas-
sado depois de um longo e exaustivo processo, 
e que ainda tinha a possibilidade de se resolver 
pela via judicial através da ação que corre em se-
gunda instância e que cobra que a Sabesp pague 
o défi cit atuarial na sua totalidade.  

Diante desta situação, Sintaema,  Sintius e  
APU se reuniram no dia 8 de setembro para dis-
cutir uma estratégia comum no sentido de pre-
servar o direito dos trabalhadores e garantir que 
a Sabesprev entregue o que foi assinado durante 
o processo de migração.

Participou da reunião, também, o consultor 
especialista em direito previdenciário Keyton Pe-
dreira, que foi autorizado pelas entidades a iniciar 
a construção de uma defesa jurídica para derru-
bar a liminar.

 Sabesprev

LIMINAR DA AAPS PODE PREJUDICAR
MILHARES DE TRABALHADORES DA ATIVA

A AAPS (Associação dos 
Aposentados da Sabesp) 

conseguiu no dia 1º de setembro 
uma liminar proibindo que os 

trabalhadores que migraram do 
plano Sabesprev BD para o plano 
Sabesprev Mais levem a parte do 

capital que foi depositado pela 
empresa, e sim que levem apenas 

o dinheiro correspondente às 
suas próprias contribuições.

 Cetesb

SINTAEMA EM AÇÃO

As entidades procurarão demonstrar ao Juiz 
que concedeu a liminar que, ao invés de garantir 
o direito dos aposentados ela na verdade preju-
dica os trabalhadores da ativa e até benefi cia a 
empresa.

O Sintaema sempre esteve ao lado da AAPS 
em lutas importantes para os aposentados como, 
por exemplo, a tentativa de construir um plano 
de saúde mais justo para os companheiros, e até 
ajudando a barrar aumentos abusivos nos atuais 
planos.

Porém, quando atitudes como essa são toma-
das, que podem prejudicar o conjunto dos tra-
balhadores da ativa, cria-se um constrangimento 
e, inclusive, atrapalha futuras ações que podería-
mos realizar em conjunto.

O Sintaema espera que a AAPS reveja sua 
posição e abra mão da liminar, afi nal de contas 
quem tem que pagar essa fatura não são os tra-
balhadores da ativa!

 Aposentados

APOSENTADOS
SAÚDAM A PRIMAVERA

Os aposentados e aposentadas estão 
prontos para receber a estação mais fl orida 
do ano, a primavera, e para saudar sua che-
gada os companheiros se reuniram em festa 
no Clube da Cantareira, no dia 9 de setembro.

A animação foi total com a seleção de mú-
sicas do DJ Carlinhos. Muita dança, conversa 
descontraída, um delicioso almoço e fl ores 
ao fi nal fi zeram do evento um momento ines-
quecível para todos os presentes.

Viva a primavera!
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 Política

 Empresas Privadas

Depois de anunciar a intenção de escancarar 
as portas para a terceirização e desmontar os di-
reitos trabalhistas e previdenciários, o governo 
golpista de Temer quer leiloar o patrimônio pú-
blico e entregá-lo a quem pagar mais, inclusive 
para os estrangeiros.

Após o ataque à democracia com um golpe 
que levou ao impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, eleita diretamente por 54 milhões de 
cidadãos brasileiros, Temer e seus aliados (elite, 
patronato, mídia golpista) preparam a entrega de 
25 projetos de infraestrutura à iniciativa privada, 
seja ela nacional ou internacional. 

Portos, aeroportos, rodovias, usinas, fer-
rovias, distribuidoras de energia e estatais de 
saneamento estão no pacote do que o governo 
golpista chama singelamente de “Programa de 
Parceria de Investimentos” – PPI, que na ver-
dade podemos ler como “entrega do patrimônio 
brasileiro a quem pagar mais”, ou simplesmente 
“privatização”.

Temer mostrou a que veio: servir aos grandes 
conglomerados, às multinacionais, aos empre-
gadores que anseiam em ver os direitos traba-
lhistas serem arruinados.

Mal assumiu a cadeira de presidente, que ele 

O BRASIL VAI À LEILÃO. QUEM DÁ MAIS?!
O desmonte de um país

sorrateiramente usurpou com a ajuda de seus 
parceiros, Temer e sua equipe estão dando um 
show de horrores nos jornais, com anúncios im-
pactantes que precisam ser revistos e retratados 
em seguida, como aconteceu quando ele disse 
que aumentaria a jornada de trabalho para 12 ho-
ras diárias.

Agora, o ministro do trabalho diz que não 
é bem assim. Falou que mudaria o modelo do 
FGTS. Depois recuou novamente e disse que isso 
não é verdade. Ou seja, jogam para a torcida suas 
propostas nefastas e, como as reações têm sido 
negativas, recuam. Mas não se iludam, é isso 
mesmo o que querem: voltar à época da explora-
ção, da escravidão disfarçada. 

Aumentar a idade mínima para aposentadoria, 
igualar essa idade para as mulheres, aumentar a 
jornada de trabalho para 12 horas diárias, apro-
var a terceirização para atividades-fi m, prevalecer 
o negociado sobre o legislado. Todas estas pro-
postas vão ao encontro dos interesses patronais 
para os quais o presidente golpista quer atender 
com subserviência, afi nal, ele não está ocupan-
do a cadeira presidencial à toa. Existe uma fatura 
alta a ser paga.

A verdade é uma só: querem jogar a conta de 

todas as crises nas costas dos trabalhadores e 
entregar setores essenciais para a iniciativa pri-
vada. As reformas não tardarão a vir. 

E se a classe trabalhadora não se unir e a 
população não acordar para o que está prestes 
a acontecer presenciaremos a concretização do 
sonho do patronato e das multinacionais seden-
tas: direitos consagrados sendo derrubados um 
a um e o domínio do nosso patrimônio, inclusive 
de recursos naturais como o pré-sal, a água e a 
nossa rica biodiversidade.

As propostas nefastas do 
governo golpista estão sendo 
apresentadas e desmentidas 
em seguida pelo próprio 
governo, e isso se deve muito à 
resistência da população e dos 
trabalhadores. Os protestos 
estão nas ruas. Vamos todos 
resistir a esse governo golpista.

Em reuniões setoriais no fi nal do mês de agosto o Sintaema informou aos trabalhadores e traba-
lhadoras das empresas Águas de Votorantim, Águas de Araçoiaba, Sanej e Águas de Jahú sobre o 
pagamento da PLR 2015 para o mês de setembro, os percentuais e o motivo do atraso no pagamento. 

O Sintaema espera que a conjuntura melhore, embora o cenário geral do país seja de inseguranças, 
para que o exercício de 2016 traga melhores resultados aos trabalhadores.

Trabalhadores da “Águas do Mirante” fecham acordo

Depois de negociações entre o Sintaema e representantes da empresa “Águas do Mirante”, os 
trabalhadores conquistaram em setembro um bom acordo coletivo que garante, entre outros, a manu-
tenção das cláusulas e da PLR. Os salários e benefícios também foram reajustados, além de melhorias 
no plano de saúde, programa de capacitação profi ssional e estudos de viabilidade para implantação do 
BFS (Benefício Social Familiar). Juntos na luta!

SINTAEMA INFORMA OS PERCENTUAIS DA PLR 2015

Regras para participar do sorteio:
Somente poderão participar os sócios mu-

nidos da carteirinha de associado, juntamen-
te com o RG ou último holerite. Caso o sócio 
não possa comparecer, poderão participar: 
esposa, fi lho (maior de 14 anos), pai ou mãe, 
mediante comprovação do grau de parentes-
co. Caso o marido e esposa forem sócios, não 
será permitido que um deles use as duas car-
teirinhas para participar do sorteio, nesse caso 
traga um fi lho, pai ou mãe para participar.

Obs: será permitido somente  uma casa 
por associado. Favor chegar com 30 minutos 
de antecedência para pegar a senha.

O sorteio ocorrerá da seguinte forma:
O sorteado pegará a guia no mesmo dia do 

sorteio, onde estará estipulado o prazo para 
devolução da guia e as formas de pagamento. 
A escolha da casa e da rua será no dia da de-
volução da guia, portanto aqueles que tiverem 
preferência por rua e casa deverão compare-
cer logo pela manhã do primeiro dia da data 
da devolução. (Como era feito anteriormente).  

Valor das diárias:
Casa pequena para 8 pessoas - R$120,00
Casa grande para 12 pessoas - R$140,00

 Colônia de férias

SORTEIO PARA O NATAL
E ANO NOVO SERÁ NO DIA 22

DE OUTUBRO, ÀS 10H
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 Fundação Florestal

TRABALHADORES QUESTIONAM EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO

No dia 9 de setembro o Sintaema esteve no 
Horto Florestal para se inteirar de dois assuntos 
que foram tratados pela diretoria da Fundação 
Florestal em reunião com os trabalhadores no 
auditório local: a mudança das instalações da 
Fundação e do Instituto Florestal para a Secre-
taria de Meio Ambiente (SMA), em Pinheiros, e a 
campanha salarial.

Foi colocado pelo diretor executivo, Dr. Pau-
lo, que a intenção do Secretário é promover um 

Para defender o saneamento 
público de qualidade do ataque 

previsto pelo governo golpista em 
querer privatizar as empresas do 

setor de saneamento e energia, 
diversos sindicatos se reuniram no 

dia 13 de setembro
na sede do Sintaema

Depois de um amplo debate foi encaminhada a 
realização de um encontro nacional nos dias 18 e 
19 de outubro com todos os sindicatos que repre-
sentam os trabalhadores do setor de saneamento 
para buscar em conjunto a criação de um coman-

estudo de viabilidade da mudança com vistas à 
concentração e agilidade da administração junto 
à SMA, e que este assunto ainda está incipiente, 
em fase de estudos e sem data prevista para con-
clusão, e que os trabalhadores serão informados.

Na ocasião os trabalhadores questionaram o 
valor das refeições nas localidades em Pinheiros, 
a difi culdade de locomoção até o local, estacio-
namento e rodízio, entre outros problemas levan-
tados.

Campanha salarial
Sobre as reivindicações dos trabalhadores, 

foi colocado de forma breve que o pleito foi enca-
minhado aos órgãos da Administração do Estado 
e Secretaria da Fazenda e está em trâmite para a 
decisão fi nal que cabe ao Estado, fi cando com a 
direção da Fundação o compromisso de acompa-
nhamento e esforço necessário para o desfecho 
favorável do pleito. 

Esta luta é nossa, e o Sintaema acompanhará 
e cobrará da SMA e da direção da Fundação Flo-
restal esse empenho para que os trabalhadores 
não sejam prejudicados e o pleito mais que justo 
do reajuste salarial seja enfi m atendido.

Estamos juntos!

 Em defesa do saneamento

SINDICATOS SE REÚNEM CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO
do nacional contra a privatização desse setor e uma 
carta específi ca de apoio à luta contra a privatização 
do Cedae-RJ encaminhada pelos companheiros do 
Sintsama.

O encontro foi importante para fomentar a dis-

cussão contra a tentativa de privatização dos servi-
ços públicos e reunir companheiros dos sindicatos 
de trabalhadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Niterói, Bahia, Goiás e Santa Catarina, além dos 
companheiros da CTB, da FNU e Coletivo das Águas.


