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SE NÃO AVANÇAR, É GREVE A PARTIR DO DIA 14!
4ª reunião de negociação não trouxe avanços. Ainda teremos mais uma rodada e audiência no TRT.
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 Cetesb Empresas Privadas

O Sintaema e os trabalhadores da Attend Ambiental 
construíram e aprovaram o acordo coletivo 2017/2018 no 
dia 30 de maio.

Com agilidade e responsabilidade o sindicato 
conseguiu a seguinte proposta:

Reajuste de 4,57% (IBGE) mais 3,43% de aumento 
real totalizando 8,0% de aumento salarial com repasse aos 
benefícios que ficaram assim: vale refeição+ cesta básica 
R$874,00, piso salarial de R$ 1.475,00, vale-combustível 
de R$320,76, pagamento de PPR 2018 e manutenção de 
todos os benefícios como convênio médico e odontológico.

O Sintaema parabeniza os trabalhadores da
Attend Ambiental por mais esta conquista! Juntos na luta!

Depois de três rodadas de negociação entre o Sintaema 
e a CETESB, os únicos e importantes avanços foram  a ma-
nutenção das cláusulas sociais anteriores, o que é funda-
mental, já que a garantia no emprego de 96% do efetivo está 
assegurada, e o reconhecimento da data-base, o que significa 
que, independentemente do tempo que demore as nego-
ciações, tudo o que for conquistado será retroativo a 1º de 
maio. Esses avanços se deram na 2ª negociação.

A 3ª reunião, no último dia 6, não apresentou progresso. 
Não houve qualquer menção quanto ao índice de reajuste.

A CETESB disse que aguarda
uma sinalização da CPS sobre o índice.

TRABALHADORES APROVAM GREVE A PARTIR DO DIA 20
Nova assembleia será realizada dia 19 para avaliar negociações e dar encaminhamentos

O Sintaema agora vai lutar para que os trabalhadores tenham avanços nas cláusulas econômicas na próxima reunião dia 
13 de junho.  Frente a esse quadro, em assembleia no dia 7 de junho os companheiros e companheiras da CETESB aprovaram 
por unanimidade greve por tempo indeterminado a partir do dia 20 de junho.

ASSEMBLEIA DIA 19 DE JUNHO, ÀS 9H. NENHUM DIREITO A MENOS! JUNTOS NA LUTA!

Foram discutidos:
1) Vale -Refeição e Vale-Alimentação: foi solicitada equiparação com a Sabesp, com relação às faixas de desconto 

dos trabalhadores; 
2) Programa 4.0: solicitada sua manutenção;
3) Liberação do Registro de Ponto na Hora do Almoço, nos moldes da Sabesp: disseram ser inviável, uma vez que 

isso está gerando questões jurídicas na Sabesp;
4) Liberação para o trabalhador programar sua compensação no Sistema de Ponto Eletrônico: segundo a diretoria, 

o sistema anteriormente era assim e foi alterado devido a problemas entre alguns trabalhadores e seus gerentes. Está 
sendo verificada a possibilidade de compensação em dias alternados, atendendo assim as disponibilidades dos funcio-
nários;

5) Abono Salarial: A CETESB alega ser impossível em época de crise;
6) Desconto de Plano Odontológico nos moldes do PAMH: a mesma alegação: impossível, devido a atual crise.

ÁGUAS DO BRASIL:
TRABALHADORES APROVAM 

ENCAMINHAMENTOS

No dia 1º de junho os trabalhadores do Grupo Águas do 
Brasil aprovaram em Votorantim os encaminhamentos do 
Sintaema após a 1ª rodada de  negociação por São Paulo 
com o Grupo que tem sua Sede em Niterói.

Foram aprovados:
-Permanecer em estado de assembleia enquanto a di-

reção estiver analisando a proposta apresentada; -Somar à 
pauta de reivindicações a equiparação do Vale-refeição e do 
vale-alimentação com os de Araçoiaba;

-Ajustar o salário dos encanadores;
-Lutar pela melhoria do percentual do PPR em rela-

ção à folha; Em breve serão marcadas as assembleias em 
Araçoiaba da Serra, Sanej e Águas de Jahú, imediatamente 
após a apresentação de uma proposta da empresa, o que 
deve ocorrer nos próximos dias.

Nenhum direito a menos! Juntos na luta!

SINTAEMA FECHA
ACORDO NA ATTEND!

TRABALHADORES DA SCIENTECH MANTÊM AS 
CLÁUSULAS COM REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO

Frente a este cenário de incertezas e desmonte da CLT, a 
manutenção com reajuste é uma conquista. Juntos na luta!

Em convênio com o Sintaema, o "BSF” Beneficio Social 
Familiar é  exclusivo para  empresas e  concessões  privadas 
de  saneamento e  meio ambiente, que assinam e  mantêm 
em dia  o pagamento,  com cláusula  garantida  em  acordo 
ou convenção  coletiva.

No dia 6 de junho o benefício passou a ser  distribuído   
aos  companheiros da  Sagua - Guarulhos, por  ocasião do 
nascimento de  duas  crianças, filhos de seus   trabalhadores 
associados  ao Sintaema.

 Sagua - BSF

TRABALHADORES RECEBEM O BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

São esses pequenos companheirinhos da foto (um menino e uma  menina)  que inauguraram 
a  concessão deste importante  benefício que compõe:

-Cesta  Natalidade - Um cheque enviado  diretamente  para  a mãe,  mediante a  comprovação do nascimento: R$ 
100,00;

-Cheque Natalidade – Um cheque  de R$400,00 retirado no sindicato.
 Também há outros benefícios, como Auxilio para  o trabalhador  incapacitado permanentemente ou para  família  

em caso de  falecimento como:
-Auxílio-farmácia: um cheque R$200,00;
-Auxílio-funeral: dois cheques, sendo um de R$500,00 imediatamente à comunicação do falecimento + um cheque 

de R$2.500,00 para as despesas com o funeral;
-Auxílio-alimentos: seis cheques de R$ 280,00;
-Auxílio-capacitação (curso para o caso de  trabalhador  acidentado e  com sequelas se  readaptar ou aprender  nova  

função e  retornar  ao trabalho):
-Um cheque  de R$500,00;
-Descontos em farmácias.
Os valores são pagos apenas mediante convênio firmado com o Sintaema e assegurados no acordo  coletivo  com 

o empregador, sendo que a abrangência é apenas para os sócios do Sintaema.

Estamos juntos sempre para melhorar as condições de vida dos trabalhadores da categoria!



 Sabesp
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No dia 8 de junho o Sintaema se reuniu com a Sabesp para 
a 4ª rodada de negociação, porém não houve avanços, a empresa 
não apresentou nenhuma proposta econômica, limitou-se apenas a 
apresentar alguns modelos para a escala de plantão.

O Sintaema pontuou diversas reivindicações, como aumento 
real, reajuste dos benefícios e aplicação do plano de cargos e sa-
lários, entre outros. Também foi colocada pelo sindicato a questão 
do desconto do dia da greve de 180 estagiários, não é justo e va-
mos lutar para reverter isso. O que temos até então de progresso e 
suma importância é a garantia no emprego e o reconhecimento da 
data-base. O Sintaema avisou a empresa que a data-limite para que 
a Sabesp apresente uma proposta que contemple os anseios dos 
trabalhadores é 13 de junho, quando ainda teremos uma reunião 
e audiência no TRT. Se não avançar, é greve a partir do dia 14 por 
tempo indeterminado.

Garantia no emprego e data-base estão assegurados
O Sintaema e demais sindicatos se reuniram no dia 30 de maio 

com a Sabesp para a audiência de conciliação convocada pelo TRT, 
e nessa audiência o sindicato assegurou uma importantíssima con-
quista: a manutenção das cláusulas sociais anteriores, dentre as 
quais está a garantia no emprego para 98% do efetivo da empresa.

É uma vitória frente à insegurança que se formou com a fragi-
lização dos acordos e convenções coletivas depois que o Ministro 

No dia 3 de junho a Colônia de Férias de Nazaré Paulista 
foi cenário de um tremendo arraial com tudo o que se tem 
direito: pau de sebo, quadrilha, fogueira e muitas gulosei-
mas. Trabalhadores com suas famílias e amigos se diver-
tiram até! Eita trem bão, sô! Até a próxima, minha gente!

Para se inteirar da campanha salarial e da atual con-
juntura nacional, delegados e suplentes da Sabesp parti-
ciparam da palestra “Crise Econômica e a Deterioração do 
Mercado de Trabalho no Brasil”, com o professor Denis 
Maracci Gimenez, do Cesit- Centro de Estudos Sindicais de 
Economia do Trabalho da Unicamp.

O professor explicou os motivos da desaceleração 
da economia no mandato da presidente Dilma Rousseff e 
como este fato favoreceu o golpe.

“Aliviaram impostos, desoneraram empresas para ten-
tar retomar o crescimento econômico por via de um novo 
ciclo de consumo, mas isso fez a arrecadação do governo 
cair e abriu brechas que começaram a atingir o mercado de 
trabalho”, disse o professor.

“A crise se formou, houve a queda brutal da classe 
média e esse clima todo propiciou o golpe. A crise ainda 
vai se demorar, a política está desacreditada e as reformas 
propostas por Temer não resolverão a redução de gastos, 
já que o custo de mercado de trabalho já é baixo e muito 
flexível”, enfatizou.

 Formação

ENCONTRO DE DELEGADOS
DEBATE CRISE ECONÔMICA

Os delegados e suplentes puderam interagir com o pro-
fessor, que elucidou dúvidas e deixou o que ele considera 
como fundamental para sair da crise e barrar as reformas:

“A crise se abriu a partir da queda da presidenta Dilma. 
O momento é difícil, porém acredito na mobilização social 
para mudar este cenário. É preciso restabelecer o diálogo 
com a sociedade”, finalizou o professor.

 Colônia de Férias

FESTANÇA BOA!

SE NÃO AVANÇAR, É GREVE A PARTIR DO DIA 14!
4ª reunião de negociação não trouxe avanços. Ainda teremos mais uma rodada e audiência no TRT.

 Sabesprev

CONSELHEIROS TOMAM
POSSE NA SABESPREV

Nos dias 29 e 30 de maio os conselheiros eleitos 
pelos trabalhadores aos conselhos fiscal e deliberativo 
da Sabesprev tomaram posse.

Na ocasião os conselheiros eleitos frisaram a im-
portância dos trabalhadores nos conselhos  e deixaram 
claro que seus mandatos estarão a serviço da categoria. 
As eleições ocorreram em setembro do ano passado. 
Parabéns! Estamos juntos!

No dia 5 de junho foi lançado o Fórum Alternativo Mun-
dial da Água - FAMA 2018. O Sintaema e demais entidades 
dos movimentos sindicais e ambientais estiveram presen-
tes e atuantes no Fórum que defende a água como direito e 
é contra a privatização do setor.

O objetivo do FAMA é promover uma série de debates 
e atividades no Brasil e Exterior para a realização em um 
grande evento em março de 2018, em Brasília, em oposição 
ao Fórum Mundial da Água, que reúne empresas interessa-
das na água como mercadoria.

O Sintaema expôs sua luta contra a privatização do se-
tor de saneamento e a importância desse fórum para forta-
lecer a defesa da água como bem público. Estamos juntos!

 Água

SINTAEMA NO FÓRUM
ALTERNATIVO MUNDIAL DA ÁGUA

do Supremo, Gilmar Mendes, suspendeu no ano passado a súmula 
277 que garantia a ultratividade, ou seja, quando um acordo coleti-
vo, mesmo depois de ter sua validade expirada, continuava valendo 
até que novo acordo fosse estabelecido.

Outro importante avanço foi o reconhecimento da data-base, 
o que significa que, independentemente do tempo que demorar a 
negociação, tudo o que for conquistado será retroativo a 1º de maio. 
“Diante da conjuntura adversa já demos um importante passo que 
é a garantia no emprego. Vamos continuar negociando e partir para 
as conquistas das cláusulas econômicas”, disse o presidente do 
Sintaema, Rene Vicente.

Trabalhadores aprovam indicativo de greve se não 
houver avanços nas negociações

Os trabalhadores da Sabesp de várias áreas reunidos em as-
sembleia no dia 30 aprovaram:

-Indicativo de greve para o dia 14 de junho;
-Nova assembleia dia 13 de junho para avaliar o resultado das 

negociações, da audiência e dar encaminhamentos;
“O governo Alckmin, que todos nós conhecemos e sabemos 

que não valoriza os trabalhadores, está querendo retirar conquistas 
de outras categorias, como a dos metroviários. Por isso teremos 
que lutar muito, porém não podemos ter pressa”, finalizou o presi-
dente Rene Vicente.

VAMOS TODOS JUNTOS NESTA LUTA! E FORA TEMER!

E o Largo da Batata, em Pinheiros, foi cenário do ato 
que reuniu milhares de trabalhadores e trabalhadoras, ar-
tistas e a juventude em peso pedindo “DIRETAS JÁ!”, no 
dia 4 de junho.

O Sintaema esteve presente neste importante momento 
da democracia. Fora Temer! O povo quer escolher seus re-
presentantes através do voto! Juntos na luta!

 Política

DIRETAS JÁ!
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 Fundação Florestal - Campanha Salarial

EM UBATUBA FALTA TUDO!
O Sintaema, como defensor do Meio Ambiente e dos direitos e conquistas de seus trabalhadores, parabenizou no dia 5 

de junho com um ato público todos os companheiros e companheiras do setor pelo profissionalismo e dedicação com que 
desenvolvem suas atribuições. 

O ato foi em frente à CETESB e contou com distribuição de mudas, plantio de árvores e panfletagem à população 
mostrando a importância desses trabalhadores para a natureza.  Apesar do descaso e desvalorização por parte do governo 
estadual desse importantíssimo trabalho que esses bravos companheiros prestam ao meio ambiente e à sociedade, os 
trabalhadores do setor continuam firmes e aguerridos na busca por melhores condições de trabalho e a justa valorização.

Estamos em campanha salarial e o Sintaema lutará para que seja uma campanha contemplativa aos anseios dos traba-
lhadores da CETESB e da Fundação Florestal.

O sindicato orientou os trabalhadores de que eles não 
são obrigados a andar em veículos de terceirizados, já que 
não estão segurados. 

 Acorda, secretário! Cuide da Fundação Florestal e seus 
trabalhadores como se deve, respeite o direito deles!

O Sintaema esteve com os trabalhadores da Fundação 
Florestal – Unidade de Ubatuba no dia 6 de junho e cons-
tatou que falta de tudo no local: papel higiênico, tinta na 
impressora e veículos para realizar as fiscalizações. Os 
companheiros estão sendo obrigados a andar em veículos 
terceirizados, tamanha precariedade.

 Meio ambiente

5 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Estamos juntos! Parabéns companheiros e companheiras que defendem o nosso meio ambiente!

Nos dias 27 e 30 de maio duas 
importantes plenárias aconteceram na 
Sede do Sintaema com participação do 

sindicato: Plenária de Igualdade Racial e 
Plenária das Mulheres, respectivamente.
Na plenária da igualdade foram abordados temas como 

a discriminação da cor, o preconceito e a desigualdade so-
fridos por pessoas da raça negra, bem como a perda de 
identidade de pessoas que, por vergonha ou medo da per-
seguição racial, negam a sua origem.

Para falar da importância da participação da mulher em 
todas as esferas da sociedade, principalmente na política, o 
Sintaema participou da Plenária das Mulheres, e as pales-
tras e intervenções falaram sobre a necessidade da mulher 
ocupar seus espaços, de lutar pela igualdade e contra a vio-
lência e discriminação.

E nesse clima de debates e discussões pertinentes ao 
momento político que vivemos no país o Sintaema também 
participou da abertura do Encontro do movimento de juven-
tude "Levante Popular", no dia 28 de maio, no sindicato. O 
encontro é formado pela coordenação executiva nacional do 
movimento da juventude do Levante Popular. Entre outros 
assuntos abordados, um dos principais pontos do encontro 
foi o debate das formas de luta contra o golpe.

 CTB

SINTAEMA PARTICIPA DAS PLENÁRIAS DE IGUALDADE RACIAL E DAS MULHERES

SINTAEMA ENVIA OFÍCIO A SECRETÁRIO
No dia 7 de junho o Sintaema enviou ofício ao Secre-

tário de Meio Ambiente, Ricardo Salles, cobrando uma 
reunião o mais breve possível para discutir a Pauta do 
Acordo Coletivo da Fundação Florestal 2017/2018.

A luta é incessante, e estamos juntos!


