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PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS:
FUNDAÇÃO FLORESTAL:

ASSEMBLEIA DE DISCUSSÃO DE PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2015-2016 COM OS
TRABALHADORES DA CAPITAL -  DIA 25/03/2015, ÀS 18H - SEDE DO SINTAEMA

CETESB:
APROVAÇÃO DE PAUTA: SEDE PINHEIROS, DIA 23 DE MARÇO, ÀS 10H

TRIBUNAL DETERMINA
SUSPENSÃO DAS DEMISSÕES

Confira nosso novo site: www.sintaemasp.org.br

Sintaema presente no Ato do Coletivo de Luta pela Água

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
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TRABALHADORES JUNTOS NA LUTA APROVAM PAUTAS!

Em uma setorial os trabalhadores 
puderam sanar dúvidas com o 
Ouvidor, o gerente de saúde e 
equipe da Sabesprev sobre redes 
credenciadas.

Na outra setorial, em março, os 
trabalhadores foram esclarecidos 
sobre diversos assuntos, como 
a ação coletiva jurídica contra a 
Receita Federal, sobre a ação 
do  salário regional, a ação sobre 
as horas extras proporcionais 
à periculosidade, sobre a 
periculosidade  para motociclistas, 
demissões na Sabesp, PPR/PLR, 
crise hídrica  e outros assuntos.

Não é a primeira vez que o Sintaema atende 
o anseio dos trabalhadores e protesta devido 
à postura autoritária do gerente da área. Desta 
vez não foi diferente, o gerente da Sabesp 
do Ipiranga demitiu um funcionário quando 
este realizava exames  cardiológicos. Nem 
ao menos no local de trabalho o funcionário 
estava.  

Lamentável!

TRIBUNAL DETERMINA SUSPENSÃO DAS DEMISSÕES
Negociações continuam no Tribunal, que levou a questão das demissões para o Núcleo de Conciliação
Coletiva. O Sintaema aguardará a próxima reunião, em 8 de abril. Está mantido o estado de greve!

Ato de protesto pela demissão no Polo de Adução Ipiranga

Sabesp Ato de protesto contra demissão - Polo de manutenção de São Miguel

Sabesp - Hortolândia Trabalhadores discutem saúde e previdência Sabesp - ETE Barueri

Em frente à portaria da 
Sabesp- ETE Barueri está um 
lamaçal só por causa de obras 
de ampliação da Estação. 
Além do desconforto, a lama 
que se forma pode causar 
um acidente.

O Sintaema esteve no 
local pedindo providências 
no último dia 12, além 
de cobrar equipamentos 
de segurança para os 
trabalhadores, entre outras 
pendências.

Lama na ETE 

Assembleia de aprovação de pauta - Sabesp - Capital
12/03/2015

Assembleia de aprovação de pauta - Sabesp-Jales
12/03/2015

Assembleia de aprovação de pauta - Sabesp - tatuí
12/03/2015

Assembleia de aprovação de pauta - CETESB Limeira
12/03/2015

Assembleia de aprovação de pauta - Fundação Florestal
12/03/2015

Trabalhadores Protestam contra demissões
Não param os protestos

Reunião setorial em Hortolândia - Fev. 2015

Reunião setorial em Hortolândia - Mar. 2015

Reunião na ETE Barueri cobrando pendências

JUNTOS NA LUTA
POR UMA SABESP

100% ESTATAL!

Depois da ameaça de greve, 
liminares e exaustivos debates 
durante a audiência de conciliação 
entre o Sintaema e a Sabesp o 
Tribunal apresentou a proposta com 
suspensão de todas as demissões 
a partir de 1º de abril até que se 
encerrem as negociações da 
próxima data-base.  A proposta 
também abre espaço para o 
questionamento das demissões 
através do Núcleo de Conciliação 
de Coletivos para que os 
trabalhadores possam questionar 
as demissões e impugnar as que 
sejam consideradas indevidas.

A reunião com o Núcleo será no 
dia 8 de abril. É importante que os 
trabalhadores demitidos entrem 
em contato com o Departamento 
Jurídico entre os dias 23 a 27 de 
março.

Trabalhadores mantêm 
estado de greve

Frente a este novo cenário, 
o Sintaema prosseguirá com 
as negociações e ao término 
convocará assembleia para 
avaliar os resultados das 
tratativas. 

 No dia 10 de março os 
trabalhadores haviam indicado 
greve a partir do dia 19 caso 
não houvesse nenhum avanço 
em relação às demissões, 
porém na assembleia do 
dia 18 os companheiros e 
companheiras da Sabesp 
decidiram aguardar as 
negociações no Tribunal.

Juntos na Luta

Juntos na Luta

No mês de março o Sintaema realizou setoriais em fevereiro e março com palestras para os 
companheiros e companheiras de Sabesp - Divisão de Hortolândia.

Os trabalhadores 
estão de parabéns 
pela participação e 

interação.

Ao contrário da maioria das 
agências de atendimento da Sabesp 
que estão superlotadas, estrutura falha 
e defasagem de mão de obra, a agência 
do Poupatempo de Carapicuíba parece 
ser uma exceção: não é lotada, é 
organizada, a estrutura é completa 
para trabalhadores e clientes, no geral, 

Exceção à regra Poupatempo Carapicuíba:

funciona muito bem! Infelizmente, 
o  mesmo não acontece com a de 
Osasco, que tem sérios problemas com 
a empresa terceirizada. Vale ressaltar 
que na Agência de Carapicuíba 
trabalham funcionários da Sabesp e da 
ONG AME, especializada em recrutar 
pessoas com necessidades especiais.

Às vésperas do Dia Mundial da Água, não há o que se 
comemorar, mas sim protestar. O Sintaema esteve no 
Ato de luta pela Água, do Coletivo de Luta pela Água, 
com centenas de manifestantes, no dia 20 de março, na 
Avenida Paulista. 

Mais protestos Ato de luta pela água 



Jornal do Sintaema                                                           23 de março a 6 de Abril de 2015                                                                         Página 4

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian – Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 46182
Projeto gráfico e Diagramação: Zyon Arte Visual e Web - Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050

Fone: 3329.2500 - www.sintaema.com.br - Email: imprensa@sintaema.com.br - Tiragem: 15 mil exemplares

Fundação Florestal Sintaema no Gerenciamento Costeiro

A CETESB está sob nova gestão e 
o Sintaema esteve no dia 12 de março 
se apresentando e conversando com 
o novo Diretor de Gestão Corporativa, 
Edson Tomaz Filho. Além de expor 
sua posição de atuação na defesa dos 
direitos e garantias trabalhistas dos 
companheiros cetesbianos, o Sintaema 
cobrou do novo diretor as devidas 
melhorias no Plano de Carreira, pois 
desde a sua implantação o plano 
carece de reajustes.

 O Sintaema também mencionou 
e justificou a problemática dos 
funcionários da CETESB que estão 
alocados na Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e que não recebem 
o valor correspondente ao Plano de 
Participação nos Resultados – PPR.

 Cobrou ainda que a CETESB tenha 

Sintaema se apresenta 
ao novo diretor

um olhar minucioso para a questão do 
plano de saúde e que busque de modo 
menos traumático solucionar este 
grande problema.

No ensejo o Sintaema 
criticou o Decreto do 
Governador de São 
Paulo que determina 
redução de despesas e 
frisou que o Governo 
deverá urgentemente se 
planejar em suas ações que 
direta ou indiretamente 
afetam ou penalizam os 
trabalhadores da CETESB.

Juntos na Luta

O Sintaema foi eleito para uma das nove cadeiras no Gerenciamento Costeiro-GERCO, no último dia 27, através do segmento da sociedade civil. Na pessoa do 
trabalhador da Fundação Florestal e diretor do Sintaema, Ademir Lourenço Junior, que é biólogo, o Sintaema representará as cidades do Vale do Ribeira no plano 
de zoneamento ecológico para sistema de informação, plano de ação, gestão e monitoramento do plano estadual de gerenciamento costeiro.

Sucesso ao companheiro nesta importante tarefa!

Promovido pela CTB, o Sintaema e outros companheiros 
protestaram em vários aeroportos contra as Medidas Provisórias 
664 e 665, que tratam do ajuste fiscal do governo federal, e contra o 
PL 4330, um fantasma que volta a assombrar as pautas de Brasília 
com seu conteúdo carregado de precarização no trabalho, visto 
que permite que os empregadores contratem terceiros para realizar 
atividades-fim da empresa. Em São Paulo o protesto se deu no 
aeroporto de Congonhas.                                                                              

                                                                                                 Juntos na luta!!

CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO MALÉFICA!

Bandeiras de luta da categoria fizeram parte do ato que reuniu dezenas de 
milhares de pessoas que marcharam em defesa da Petrobras e da Democracia 
em São Paulo no dia 13 de Março

Mais de 40 mil marcharam em defesa da 
Petrobras em São PauloTrabalhadores 
de 24 Estados do Brasil saíram às 
ruas no dia 13 de março em defesa 
da Petrobrás, contra a corrupção, 
pela reforma política e agrária e em 
oposição ao ajuste fiscal promovido 
pelo governo federal.

Diferentemente do ato do dia 15, 

que pedia de forma truculenta  e 
totalmente intempestiva a saída 
da presidenta Dilma e prestando 
assim um desserviço à democracia, 
os trabalhadores ergueram as 
bandeiras sociais e mostraram que 
têm disposição de luta para mudar o 
cenário atual. Somente em São Paulo 
foram mais de 40 mil manifestantes na 
Avenida Paulista.

Diretores do SIntaema em reunião  com novo Diretor de Gestão Corporativa Edson Tomaz Filho

Diretores do Sintaema em protesto contra o pacote econômico no aeroporto de Congonhas, promovido pela CTB

Direção do Sintaema participou do ato no dia 13 de março

O Sintaema participou do ato contra 
a seca no dia 19 de março, Dia Nacional 
de Combate à Seca. 

Promovido pela CTB, Fenatema 
e demais centrais sindicais, o ato foi 
marcado pelo plantio de 880 mudas de 
árvores nativas e frutíferas em Arujá 
e Nazaré Paulista. As mudas foram 
gentilmente doadas pela SOS Mata 
Atlântica.

Campanha Nacional de Combate à Seca

Este ano a nossa tradicional Festa Junina da Colônia será no dia 4 de junho junto 
com o feriado de Corpus Christi, e por este motivo faremos o próximo sorteio para 
estes dois eventos. O feriado será de 4 a 7 de junho.
Data do sorteio: 25 de abril de 2015, às 10h, na Sede do Sintaema.

Valores:
Casa grande p/12 pessoas: R$110,00  (diária)
Casa pequena p/ 8 pessoas: R$90,00  (diária)

Somente poderão participar os sócios munidos da carteirinha de associado, juntamente 
com o RG ou último holerite. Caso o sócio não possa comparecer, somente poderão 
participar do sorteio esposa, filho (maior de 14 anos), pai ou mãe, mediantecomprovação 
do grau de parentesco.  Caso marido e mulher forem associados, não será permitido 
que um use as duas carteirinhas para participar do sorteio. Nesse caso, traga um filho, 
pai ou mãe para participar. OBS: Só será permitida a entrada um casa por associado. 
Favor chegar com 30 min. de antecedência para consulta. Depto. de esporte e lazer.

Colônia de Férias
Sorteio para o feriadão de Corpus Christi e Festa Junina


