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PLACAR DAS VOTAÇÕES:
- Reforma da Previdência: o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) foi aprovado na Comissão Especial da 

Reforma da Previdência (PEC 287/16) em 3 de maio por 23 votos a 14. 
- Reforma Trabalhista: o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 27 de abril o texto-base do relator deputado 

Rogerio Marinho por 296 votos a favor a 177 contrários.

Apesar dessas aprovações, o governo terá dificuldades, principalmente diante da demonstração de indignação dos 
trabalhadores e da sociedade com as mudanças nefastas. No site abaixo, também é possível enviar e-mails pressionan-
do os deputados a votar contra o projeto:

Acompanhe o Placar da Previdência no site: www.placardaprevidencia.com.br

 28 de abril de 2017 ficará na história

GREVE GERAL FOI UM SUCESSO, COM TRABALHADORES 
DE TODOS OS ESTADOS DO PAÍS ADERINDO A UM DOS 

MAIORES MOVIMENTOS DA HISTORIA DO BRASIL
A greve geral do dia 28 de abril convocada pelas centrais sindicais mostrou ao governo golpista de Temer 
que a classe trabalhadora está unida e mobilizada contra os desmontes que se pretendem promover.
Os trabalhadores deram resposta ao 
governo contra as reformas, com adesão dos 
trabalhadores de todos os Estados do Brasil. 

Em São Paulo a nossa categoria aderiu em diversas 
áreas, e o ato para finalizar o movimento foi no Largo da 
Batata, em Pinheiros, onde cerca de 50 mil trabalhadores e 
trabalhadoras se concentraram e caminharam até a casa do 
presidente ilegítimo. Estamos todos juntos nesta luta contra 
o massacre, a classe trabalhadora não se curvará aos dita-
mes de um governo golpista.

Professores, bancários, metalúrgicos, trabalhadores 
dos correios, trabalhadores do saneamento e meio am-
biente, eletricitários, metroviários e outras dezenas de ca-
tegorias mostraram que não engoliremos estas reformas 
neoliberais, que jogam nas costas dos trabalhadores os 
“supostos” rombos, quando sabemos que o que querem é 
acabar com a previdência pública para fortalecer a privada e 
as instituições bancárias, e para que os empresários tenham 
mais lucro enquanto trabalhadores perdem direitos.

Se houver recuo, uma nova
greve geral vem por aí!

Frente ao estrondoso sucesso da greve do dia 28 de 
abril, as centrais já se mobilizam para uma nova GREVE GE-
RAL, desta vez maior e por mais de um dia, até enterrar as 
reformas do golpista Temer. Também já toma forma o movi-
mento OCUPA BRASÍLIA. Desde 8 de maio estão ocorrendo 
vigílias na Esplanada dos Ministérios, e um grande ato será 
realizado no dia 24 de maio, quando a capital federal recebe-
ra caravanas de trabalhadores de todos os pontos do país e 
a categoria do saneamento e meio ambiente estará presente!

A luta deve ser incessante, porque embora a reforma 
trabalhista tenha sido aprovada na Câmara dos Deputados e 
a reforma previdenciária na Comissão, a reforma trabalhista 
ainda precisa ser aprovada no Senado e não terá urgência na 
votação (graças à mobilização da greve geral), e a previden-
ciária ainda precisa passar no plenário da Câmara dos Depu-
tados (onde os parlamentares já estão sentindo a pressão de 
mexer com os direitos dos trabalhadores). 

E no 1º de Maio, Dia do Trabalhador, milhares de trabalhadores foram às ruas e mostraram sua capacidade de mobili-
zação. O Sintaema esteve na Avenida Paulista com a CTB e depois seguiu até a Praça da República onde houve shows de 
artistas que são contra as reformas do presidente golpista. 

1º DE MAIO TAMBÉM MOBILIZOU MILHARES DE TRABALHADORES
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No dia 11 de maio aconteceu a primeira 
reunião de negociação da campanha salarial 
2017 dos trabalhadores da Sabesp. Nessa 
primeira rodada o Sintaema reafirmou 
a necessidade de se garantir todas as 
conquistas que já estão no atual acordo e que 
esse é o patamar mínimo para se iniciar as 
negociações.

O Sintaema acrescentou ainda que apesar 
da recessão que o país enfrenta a empresa 
bateu recorde de lucros que foram construídos 
pelos trabalhadores, e nesse sentido é preciso 
que os mesmos sejam valorizados. Outras 
pendências foram colocadas na reunião, 
como um reajuste mais substancial na cesta 
básica e a garantia de recursos para a solução 
de problemas enfrentados no plano de saúde 
pleno. Foi solicitado ainda que a data-base 
fosse reconhecida e a ultratividade do acordo 
coletivo fosse garantido, já que a súmula que 
assegurava a aplicação do acordo coletivo 
vigente até que o novo fosse construído foi 
cassada pelo ministro do

Supremo,  Gilmar Mendes, o que causa 
insegurança e preocupação aos trabalhadores. 
A Sabesp disse que pretende negociar com 

 Sabesp

COMEÇAM AS NEGOCIAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2017

tranquilidade para discutir a maior parte 
dos itens da pauta e que as negociações 
devem invadir o mês junho para que possa 
ser construído o melhor acordo “possível”. 
Na próxima reunião a empresa informou 
que a data-base deve ser reconhecida e que 
o descumprimento do atual acordo não foi 
cogitado pela direção da Sabesp. Por fim, o 
Sintaema enalteceu a grande participação da 
categoria na greve geral do dia 28, dia em 
que mais de 40 milhões de trabalhadores 
protestaram contra as reformas trabalhista 
e da previdência que, se aprovadas, trarão 
grande retrocesso ao nosso país. 

Dentro desse entendimento foi negociado 
que o desconto do dia e do DSR (que era o 
que a empresa iria executar)  será convertido 
em compensação de maneira que será 
posteriormente definido.

Calendário de negociações:
17/5- Negociação específica sobre as 

escalas de plantão;
18/5 e 1º/6- Negociação geral (no dia 18 

serão definidas outras datas de reuniões).

Na primeira rodada foi estabelecido o calendário de negociação

- AUMENTO REAL
DE SALÁRIO!

- MELHORIAS NAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO!

- GARANTIA NO!
EMPREGO



O Sintaema esteve em reunião com representantes 
da Sabesprev no mês de maio quando foram apresenta-
dos o plano de saúde com estudo da FIPE e as avaliações 
de modelos do plano em projeções de 5 e 10 anos.

Modelos com toda a massa em enfermaria, com o 
nível de receita atual, padrão atual de mensalidades e 
coparticipações em enfermaria não se mostram susten-
táveis tanto para 5 quanto para 10 anos.

Outros modelos também foram apresentados, com 
apartamento simples ou duplo, nos mesmos moldes já 
citados, acima da receita, e que também apresentam dé-
ficits ao longo do tempo.

Os estudos da FIPE citaram também formas de ges-
tão do plano, via autogestão Administrada, Cooperativa 
médica e plano de mercado, sempre analisando os pla-
nos no modelo atual e/ou modelos agrupados.

Na próxima reunião, a FIPE apresentará um estudo 
mais aprofundado sobre os possíveis modelos e suas 
respectivas formas de pagamentos.

O Sintaema continuará acompanhando e participan-
do das reuniões até que se alcance um modelo satisfató-
rio para os trabalhadores.

TERCEIRIZADO SOFRE!

 Sabesp

 Sabesprev

E a vida de trabalhador terceirizado não é nada fá-
cil. Na Sabesp do Poupatempo do Taboão da Serra um 
trabalhador recém-contratado foi impedido de trabalhar 
e teve de voltar para casa porque estava sem uniforme. 
Detalhe: a empresa terceirizada não fornece o uniforme, 
o trabalhador precisa comprar! 

Isso é terceirização! Se já era ruim antes, agora com 
a legalização escancarada todos vão deitar e rolar! Por 
essas e outras o Sintaema é contra a terceirização.

Juntos na luta!

Procuradora do Trabalho deu prazo para que a empresa apresente uma 
proposta para equacionar os problemas de plantões de final de semana e 

reiterou pleito do sindicato em relação à abertura de concurso público.

O Sintaema esteve em audiência com a Sabesp no dia 9 de maio no Ministério Público 
do Trabalho para pedir o reconhecimento do turno ininterrupto de várias áreas e enquadra-
mento na escala 4x2x4, visto que muitos trabalhadores estão sendo penalizados face aos 
novos procedimentos da Sabesp sobre os plantões. O Sintaema e companheiros e compa-
nheiras representando os polos da Região Metropolitana expuseram os problemas que estão 
ocorrendo nas áreas: muitos trabalhadores não conseguem ficar um final de semana sem 
trabalhar, não há trabalhadores o suficiente e a empresa extrapola a jornada dos que estão 
nas escalas.

Frente à ausência de uma proposta por parte da Sabesp, a procuradora deu um prazo 
de 35 dias para que a empresa apresente a adequação da jornada e cobrou a iniciativa da 
empresa em reivindicar junto ao governo estadual a abertura de concurso público, uma vez 
que as  adequações serão paliativas devido ao quadro defasado, o ideal é a abertura de con-
curso público. Paralelo a isso, a Sabesp se comprometeu a realizar uma reunião específica 
sobre esta questão, e a data já está agendada entre o Sintaema e a Sabesp para o próximo 
dia 16. Juntos na luta!

ESCALA DE PLANTÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DÁ PRAZO
PARA SABESP APRESENTAR SOLUÇÃO 

SINTAEMA DISCUTE
RENOVAÇÃO DE CONTRATO EM BRAGANÇA

No dia 26 de abril o Sintaema esteve com parlamentares 
da cidade de Bragança Paulista, e por intermédio do verea-
dor Sidney Donizetti participou de uma sessão da Câmara,  
no dia 2 de maio,  para externar a opinião dos trabalhadores 
da Sabesp sobre a renovação de contrato.

O presidente Rene Vicente expôs a importância de se 
manter a Sabesp na cidade, onde o contrato está vencido 
há uma década.

Os parlamentares montaram um consórcio com 11 ci-
dades para abrir licitações de um novo contrato em todos 
os municípios da região Bragantina: Pinhalzinho, Socorro, 
Pedra Bela, Bragança Paulista, Joanópolis, Piracaia, Nazaré 
Paulista, operadas pela Sabesp, e Bom Jesus dos Perdões, 

SINTAEMA EM AÇÃO
Sintaema analisa e debate a política atual e a campanha 

salarial com trabalhadores da Sabesp - Polo de manuten-
ção Santana. Os companheiros interagiram e mostraram 
bastante disposição para lutar por seus direitos. Estamos 
juntos!

REUNIÃO APRESENTA ESTUDOS E 
MODELOS DE PLANOS DE SAÚDE

Monte Alegre do Sul e Tuiuti, essas não operadas pela Sa-
besp.  O Sintaema manifestou sua preocupação com a situ-
ação e está em defesa dos trabalhadores e da qualidade do 
saneamento para a população.

Na ocasião o Sintaema foi convidado pelo vereador para 
acompanhar e expor suas opiniões nas comissões que tra-
tam da renovação dos contratos e também pediu para os 
vereadores que se realizem  audiências públicas para escla-
recer os moradores sobre o tema.

Em defesa do saneamento público de qualidade e dos 
trabalhadores do setor, o Sintaema está presente e atuante 
nessa questão.

Juntos na luta!  
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Há tempos que o Sintaema vem mostrando a ausência de vigilantes nas parques estadu-
ais, o que coloca em risco a população que frequenta os parques e seus trabalhadores, inclu-
sive esse problema foi tema de um programa jornalístico da TV Bandeirantes que flagrou os 
parques estaduais do Guarapiranga e Embu-Guaçu sem vigilantes.

Segundo a gestora de um dos parques, o contrato venceu e não foi feita a licitação. Inter-
rogado pela reportagem da TV, o secretário disse que está fazendo uma licitação emergen-
cial, porém a reportagem questionou os motivos que levaram a Secretaria a esperar vencer 
o contrato para fazer uma licitação emergencial, sendo que isto é bem mais oneroso aos 
cofres públicos. Ainda de acordo com a reportagem, houve denúncia de esquema de fraudes. 
O secretário disse apenas que pretende fazer uma única licitação para todos os parques com 
um único contrato. Esta não é a primeira vez que o secretário se vê às voltas com denúncias. 
O Sintaema, como defensor dos trabalhadores da Fundação Florestal, continuará lutando 
para que esses companheiros e companheiras não sejam prejudicados em seus trabalhos.

Campanha salarial
O Sintaema já enviou ofício cobrando o início das negociações e sobre o aumento do VR, 

porém ainda sem retorno. Vamos continuar cobrando, não daremos trégua. 

 Fundação Florestal

PROTESTOS CONTINUAM PELOS PARQUES
E o Sintaema segue com os protestos nos parques 

estaduais levando as reivindicações dos trabalhadores da 
Fundação Florestal que estão há mais de dois anos sem 
reposição salarial, além da defasagem dos valores da cesta 
básica e do vale-refeição.

A falta de equipamentos de segurança e uniformes tam-
bém está sendo mostrada à população que frequenta os 
parques para conscientizar a todos sobre o descaso com 
que o governo estadual vem tratando os trabalhadores.

No dia 22 de abril o protesto se deu no Parque Estadu-
al do Rio Turvo, Núcleo Capelinha, e no dia 25 o protesto 
foi em Pedro de Toledo, e ambos tiveram repercussão na 
mídia com reportagem da TV Tribuna, da Rede Globo local. 

Juntos na luta!

De forma consciente e exemplar, muitos trabalhadores da CETESB, em defesa dos seus 
direitos e conquistas, aderiram à greve geral do dia 28 contra as reformas trabalhista e pre-
videnciária.

A CETESB havia informado que descontaria o dia 28 e o final de semana. Frente a essa 
posição, o Sintaema se reuniu com representantes da empresa no dia 10 de maio e conseguir 
reverter o desconto em compensação.

Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da CETESB pela mobilização!
Estamos juntos!

BARCO NAUFRAGA E VIGILANTE MORRE 
AFOGADO NO RIO ITAPANHAÚ

Vigilante não poderia fazer o serviço que é específico dos 
trabalhadores da Fundação Florestal

Na tarde do dia 1º de maio um barco com um trabalhador da Fundação Florestal e 
com um vigilante naufragou no Rio Itapanhaú, e o vigilante, que não sabia nadar e não es-
tava com colete salva-vidas desapareceu no rio e morreu afogado. O corpo foi encontrado 
no dia seguinte, depois de buscas dos bombeiros e Defesa Civil.

Segundo informações, a vítima estava com colete balístico, o que pode ter dificultado 
ainda mais a flutuação, e ela não poderia estar fazendo um serviço que é específico dos 
guarda-parques, ele não poderia inclusive pilotar o barco sem a devida habilitação para 
embarcação.

O Sintaema vai averiguar os fatos, já que tudo indica que houve irregularidades e 
negligência, e o resultado foi a perda de uma vida. Inadmissível!

PARQUES SEM VIGILÂNCIA

 Cetesb

SINTAEMA NEGOCIA E NÃO HAVERÁ
DESCONTO DO DIA DA GREVE

Programa de Movimentação de Empregados
Nos próximos dias será apresentado ao Sintaema e demais sindicatos o “Programa 

de Movimentação de Empregados”, uma ferramenta que, segundo a CETESB, permitirá 
ao trabalhador reivindicar junto à empresa a mudança de local de trabalho de acordo 
com suas necessidades e as da empresa.

O Sintaema tomará conhecimento desse programa e suas regras gerais para mani-
festar sua posição e os benefícios para os trabalhadores.

MAIS UMA DENÚNCIA
ENVOLVENDO O SECRETÁRIO

Foi noticiado na grande imprensa que o Ministério Público afastou o advoga-
do Roberto Pitaguari Germanos do cargo de ouvidor da Secretaria de Meio Am-
biente, visto que ele acumulava atividades, e isso é incompatível com a função 
de ouvidoria, que deve ser independente.

Mesmo diante da irregularidade o Secretário Ricardo Salles nomeou Germa-
nos, que já era conselheiro suplente no Consema e membro da Câmara de Com-
pensação Ambiental. Germanos também é um dos fundadores do Movimento 
Endireita Brasil, junto com Salles, o que corrobora para a total discrepância do 
cargo de ouvidor, já que existem relações de caráter político-ideológico com o 
secretário.

O Sintaema está acompanhando todas essas notícias e espera que o caso 
seja investigado a fundo, porque enquanto isso os trabalhadores da Fundação 
Florestal estão aguardando o reajuste do vale-refeição prometido pelo secretário 
quando da mudança de endereço. É muito descaso!
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(Válida de 10 de junho a 31 de agosto)

CASA PEQUENA – 90,00 A DIÁRIA (DURAN-
TE A SEMANA  É 70,00,SE PROLONGAR 
ATÉ FINAL DE SEMANA PAGARÁ O MESMO 
VALOR: 70,00)
CASA GRANDE – 110,00 A DIÁRIA (DURAN-
TE A SEMANA É R$ 90,00, SE PROLONGAR 
ATÉ FINAL DE SEMANA PAGARÁ O MESMO 
VALOR: 90,00).

 Colônia de Férias

VEM PRA NOSSO
ARRAIÁ, SÔ! 

Eita trem bão dimais é o arraiá na nossa Colô-
nia. Ôce num podi perdê!

DIA 3 DE JUNHO DE 2017,
A PARTIR DAS 18H

CASA PEQUENA – 120,00 (a diária)
CASA GRANDE 140,00 (a diária)

PROMOÇÃO DE INVERNO
IMPERDÍVEL!

Em assembleia no dia 9 de maio os trabalhadores da CABSPAT rejeitaram a proposta 
da empresa de 4,57% de reajuste e manutenção de todas as cláusulas atuais do ACORDO 
COLETIVO E DA CLT.

O Sintaema sinalizou nova assembleia na primeira semana de junho, e se não houver 
perspectiva de melhora da proposta, encaminharemos uma greve. Estamos juntos!

 Empresas Privadas

Águas de Matão: proposta rejeitada

Em assembleia no dia 4 de maio os trabalhadores da Águas de Matão rejeitaram a pro-
posta da empresa de 4, 56% de reajuste linear extensivo aos benefícios e manutenção do 
atual acordo.

O Sintaema chamará nova assembleia em 30 dias e continuará negociando durante esse 
período. Juntos na luta!

Trabalhadores rejeitam proposta da CABSPAT


