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Depois das rodadas 
de negociações entre o 

Sintaema e a direção da 
Odebrecht Ambiental os 

trabalhadores de Limeira, 
Rio Claro, Porto Ferreira, 

Santa Gertrudes e Sumaré 
aprovaram o acordo, que, 
entre outros, contempla:
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Odebrecht 
Ambiental Acordo Coletivo de Trabalho

Trabalhadores da Odebrecht do Interior fecham acordo

Uma importante conquista foi 
a manutenção do vale-refeição 
durante o período de licença-ma-
ternidade, já que este benefício 
não era concedido durante esse 
período.

Os companheiros e compa-

-Reajuste salarial de 9,53%;
-Reajuste no VR de 9,08%, 

passando de R$605,00
para R$660,00.

nheiras da Odebrecht de Sumaré 
receberão o valor proporcional, 
uma vez que a licitação iniciou-se 
em março.

Parabéns! Estamos
Juntos na luta!

Sabesp Guarapiranga

Trabalhadores se desdobram para 
que população não fique sem água

A crise hídrica que assola o Estado de São Paulo tem sido driblada 
com propriedade pelos trabalhadores da Sabesp de várias áreas, como 
por exemplo os companheiros da Sabesp do Guarapiranga que têm em-
penhado na transposição do Rio Grande-Taiaçupeba.

Esses trabalhadores estão dia e noite na obra para que a população 
não fique desabastecida.

Se depender deles não há crise!
Parabéns!
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Sabesp

O Sintaema se reuniu no dia 7 de outubro com representantes da 
Sabesp, na Costa Carvalho, para levar demandas dos trabalhadores 
da MA.

Alguns trabalhadores não estão recebendo o Kit-desinfecção.
Há três critérios para o recebimento do Kit: usar uniforme, estar ex-

posto ao esgoto e receber 40% de insalubridade. 
Os representantes da Sabesp disseram que o assunto deveria ser 

levado para a CR, e o Sintaema já está agendando reunião para tratar 
dessa questão. 

Sintaema em ação

Cortaram o Kit desinfecção de alguns trabalhadores

Periculosidade:
Foi discutido sobre o adicional de periculosidade dos 

operadores da MA. O sindicato quer a garantia de que 
os operadores sejam mantidos no GHE.

A chefia relatou que algumas mudanças nos proce-
dimentos operacionais foram por ordem judicial, e que 
esse assunto será debatido com os responsáveis da 
área e que darão retorno ao sindicato.
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Fundação 
Florestal Campanha salarial

O Sintaema está junto com os trabalhadores em negociação da 
Campanha Salarial dos companheiros da Intervales.

Juntos na Luta!

Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes

Odebrecht Ambiental Limeira

Odebrecht Ambiental Porto Ferreira
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Demissões Assim não dá!

Juntos na Luta
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Sabesprev

Desses trabalhadores, nove 
atendiam nas regionais do Inte-
rior, e boa parte dos demais aten-
dia ao conjunto de trabalhadores.

No dia 23 de setembro o Sintaema se reuniu com a direção da Sabesprev e entregou um documento com 
mais de 700 assinaturas de trabalhadores da Sabesp reivindicando a ampliação da rede credenciada no Lito-
ral Norte e Vale do Paraíba. 

Frente ao movimento dos companheiros e companheiras, o Sintaema se reuniu no dia 5 de outubro com 
representantes da Sabesprev e no próximo dia 14 ficou firmado o compromisso: a Sabesprev se reunirá com 
a Unimed de São José dos Campos para melhorar o atendimento no Litoral Norte, São José e todo o Vale do 
Paraíba.

Além disso, a Sabesprev também vai firmar convênio com a Policlin e de 19 a 23 de outubro fará creden-
ciamentos no Vale do Paraíba diretamente com clínicas e consultórios. 

É a união dos trabalhadores transpondo obstáculos! Parabéns pela mobilização em prol da justa reivindi-
cação!

É com muita preocupação que o
Sintaema vê a recente postura da direção 

da Sabesprev em demitir 20 trabalhadores 
nos últimos dias. A notícia foi transmitida 

através de nossos conselheiros eleitos.
Essas demissões afetarão 

consideravelmente o atendimen-
to, já que a demanda é grande em 
nossa categoria. 

Os trabalhadores em questão 
são profissionais qualificados e fa-
rão muita falta numa Sabesprev já 
fragilizada pelas mudanças ocor-
ridas.

Como sempre, a corda estou-
ra para o lado dos trabalhadores. 

O Sintaema é contra todo e 
qualquer tipo de demissão, e, 
além de se preocupar com sua 
categoria também é solidário com 
esses trabalhadores que foram 
demitidos. Lamentável!

Por mais credenciamentos no vale do Paraíba!

Entrega de abaixo-assinado pelo Sintaema já surtiu efeito!

O Sintaema participou do Se-
minário realizado pela Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente/ Ce-
tesb em 29 de setembro, quando 
especialistas ambientais explana-
ram os temas mais importantes 
a serem discutidos na reunião 
Mundial do Clima, com ênfase na 
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Meio Ambiente Especialistas debatem mudanças climáticas na Cetesb

Nos EUA, as catástrofes ligadas ao clima começam a ser previstas nos projetos industriais

participação dos Estados Unidos 
da América que enfim vai aderir o 
protocolo de Kyoto.

O objetivo da Organização 
das Nações Unidas (ONU), para 
os próximos anos, é limitar a ele-
vação do aquecimento global, em 
até 2ºC. Nelson Bugalho, vice-pre-

Resíduos industriais em pauta

O Sintaema participou com representantes do Seminário de 
Gestão de Resíduos Industriais promovido pelo Conselho Regional 
de Química - CRQ-IV, no dia 24 de setembro, na Sede do CRQ, em 
Pinheiros.

Os assuntos abordados foram “Técnicas de Disposição”, “A Vi-
são Jurídica no gerenciamento de resíduos”, “Casos de Sucesso 
- gerenciamento de resíduos industriais e gerenciamento de resídu-
os químicos de laboratórios de ensino e pesquisa” e “Política Nacio-
nal de Meio Ambiente”, 

As palestras foram ministradas por especialistas que expuse-
ram suas experiências no setor, como Milton Norio Sogabe, enge-
nheiro da Cetesb, o advogado ambientalista Marco Antonio Gallão, 
Wagner de Miranda Pedroso, gerente de destino dos resíduos sóli-
dos industriais da Volkswagen e Patrícia Bueno de Vitta, do Instituto 
de Química da Universidade de São Paulo.

Com certeza o seminário propiciou a ampliação de conhecimen-
tos e a contribuição no debate em torno da destinação dos resíduos 
sólidos, um tema de extrema importância para a preservação e sus-
tentabilidade do Meio Ambiente.

sidente da Cetesb, afirmou que o 
tema “mudanças climáticas” está 
sendo discutido nos quatro cantos 
do planeta. “A nossa esperança é 
que a Conferência de Paris, em 
dezembro, traga avanços, mas 
que principalmente as leis e me-
tas ambientais sejam cumpridas”.

A partir de outubro os associados terão que levar roupas de cama 
para a colônia.

Devido à escassez de água no Estado, a colônia não fornecerá mais 
as roupas de cama.

Agradecemos a compreensão de todos!
Departamento de Esporte,

Cultura e Lazer
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Colônia Atenção!

Tabela de preços atualizada

Os novos preços da Colônia de Nazaré Paulista 
entrarão em vigor em dezembro de 2015:
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O departamento de Sanea-
mento e Meio Ambiente do Sin-
taema participou no último dia 21 
do evento Crise Hídrica para jor-

O Sintaema realizou um Curso de Formação para Delegados Sindicais e Suplentes. O curso, feito em 
convênio co a CES (Centro de Estudos Sindicais), visa o amadurecimento das lideranças de base.

Juntos na Luta!
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Formação Sintaema promoveu Curso de Formação

Com representantes da Agên-
cia Nacional de Águas, Ministérios 
Públicos Estadual e Federal, am-
bientalistas, movimentos sociais, 
sociedade civil organizada e par-
lamentares o Sintaema partici-
pou do debate sobre a “Crise de 
abastecimento em São Paulo: ca-
minhos para a segurança hídrica 
no Estado”, no dia 5 de outubro, 
na Assembleia Legislativa de São 
Paulo.

Promovido pelos deputados 
federais Orlando Silva (PCdoB) 
e Nilto Tatto (PT) e com o apoio 
da Comissão de Meio Ambiente 
da Alesp, o debate foi rico em da-
dos e informações sobre a crise 
hídrica em São Paulo, e todos os 
participantes da mesa tiveram a 
mesma visão sobre a crise: faltou 
planejamento, políticas públicas 
eficientes, visão e investimentos 
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Informe Crise hídrica Debate na ALESP tem senso comum: faltou gestão governamental

Sintaema esteve
presente no debate

que apontou a
necessidade de se 

mudar as formas
de gestão no

abastecimento
de água

para que a situação não chegasse 
à beira do colapso nos sistemas, 
principalmente o Cantareira, que 
é o maior e mais importante.

“A Sabesp abriu ações para o 
mercado internacional, fez con-
tratos sem as exigências neces-
sárias, sem uma política eficaz, e 
agora culpa a falta de chuvas e a 
população”, disse o presidente do 
Sintaema, Rene Vicente. “Faltou 
planejamento, a Sabesp segue 
a lógica do mercado de ações, e 
quem sofre é a população, prin-
cipalmente nas periferias, onde 
a água demora mais a chegar”, 
frisou.

O presidente do Sintaema 
ainda expôs o lado dos trabalha-
dores que sofrem com a crise, já 
que são muitas vezes hostilizados 
pela população sem água. “Os 
trabalhadores não têm culpa, ali-

ás, esta situação só não está pior 
porque eles se desdobram noite 
e dia para que a população não 
fique totalmente desabastecida”, 
desabafou.

O Coletivo de luta pela Água e 
a Aliança pela Água também ex-
planaram sobre a ausência de po-
líticas para o setor e medidas ne-
cessárias para evitar o quadro de 
crise: “A verdadeira causa é que 
a oferta de água já não atendia 
às necessidades e o sistema já 
apresentava defasagem, portanto 
a falta de chuvas apenas agravou 
a crise que já era iminente, o que 
já vinha sendo alertado por espe-
cialistas”, disse Delmar Mattes, do 
Coletivo das Águas.

Representantes da área de 
proteção e recuperação de ma-
nanciais do Alto Juquiá e região 
contestaram a forma como a obra 

do Sistema Produtor São Louren-
ço vem sendo conduzido. “O Sis-
tema captará água da Bacia do 
Ribeira do Iguape, mas faltam os 
devidos estudos de impacto am-
biental. A Sabesp vem conduzin-
do o projeto de maneira atropela-
da. Desse jeito será um desastre 
ambiental”, disse o representante 
Rubens Harry Born. 

Por parte dos Ministérios Pú-
blicos foi enfatizado que falta 
mais controle social e acesso a 
dados importantes para que haja 
a participação da sociedade, que 
precisa ser mais ouvida, e que na 
renovação da outorga deverão 
ser considerados todos os fatores 
ignorados na renovação anterior, 
esta é a chance de se mudar as 
políticas no setor para que não 
se ocorra um quadro assim nova-
mente.  

Soluções:
Entre as alternativas apon-

tadas pelos participantes, pode-
mos destacar a despoluição dos 
rios Pinheiros e Tietê, aproveita-
mento da água da chuva, mais 
reservatórios, e uma série de 
medidas que dependem de ges-
tão e boa vontade política.

O deputado Enio Tatto la-
mentou a recorrente ausência 
de representantes da Sabesp e 
do governo nos debates.

O Sintaema continuará lutan-
do pelos trabalhadores e contri-
buindo em quantos debates e 
audiências forem necessários 
para que esta crise seja mino-
rada sem prejudicar ainda mais 
população e trabalhadores.

Debate Sintaema expõe situação da crise pela ótica da categoria

nalistas. Foi abordado pelo Sinta-
ema o descaso e a precarização 
na Sabesp como as demissões, 
falta de investimento necessário 

para o setor, pressão tanto da 
chefia como da sociedade sobre 
os trabalhadores pela associação 
equivocada que fazem deles com 
a falta de água.

No evento o Sintaema tam-
bém abordou a visão da categoria 
sobre as obras e índice de perda 
de água, como por exemplo, se ti-
vessem investido adequadamen-
te a economia seria superior à 
quantidade de água que as obras 
vão transpor.

Outros assuntos foram abor-
dados sobre o tema, e o Sintae-
ma, que defende o abastecimento 
público de qualidade e os traba-
lhadores do setor está atento e 
participante nos debates levando 
sua opinião e contribuições.

“Os trabalhadores não têm 
culpa, aliás, esta situação só 
não está pior porque eles se 
desdobram noite e dia para 
que a população não fique 
totalmente desabastecida”.

Rene Vicente 
Presidente do Sintaema

O Sintaema participou no dia 14 de setembro da reunião com o 
diretor de Controle da Cetesb que esteve no CRF para esclarecer os 
conselheiros sobre as quantidades de vistorias mensais a serem rea-
lizadas pelos técnicos do controle. Esta reunião é importante para que 
esses trabalhadores exerçam suas funções de forma equilibrada, sem 
ultrapassar o estabelecido, e o Sintaema estará acompanhando essas 
reuniões para garantir a qualidade de vida desses companheiros.
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CETESB Qualidade de vida

Pelo bem estar dos trabalhadores
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No dia 12 de agosto o compa-
nheiro Nivaldo Santana esteve na 
Sede do Sintaema para homolo-
gar sua rescisão da Sabesp por 
conta da aposentadoria, e no en-
sejo fez um relato de sua trajetó-
ria na empresa e na vida sindical 
como ferrenho defensor dos direi-

40
Anos

Homenagem Companheiro Nivaldo Santana se despede da Sabesp, mas não da categoria!

O ex-presidente do 
Sintaema já

se associou ao
departamento

de aposentados
e fala sobre

a importância de 
permanecer na luta

tos dos trabalhadores da Sabesp.
Nivaldo entrou na Sabesp em 

3 de abril de 1978, foi presidente 
do Sintaema por três gestões, de-
putado estadual por três manda-
tos atuando de forma incisiva nas 
questões relacionadas aos traba-
lhadores, em especial os do sane-

amento e meio ambiente, sempre 
participando dos movimentos e in-
teragindo na assembleia legislati-
va com proposições, requerimen-
tos e projetos de lei para melhorar 
a vida da classe trabalhadora e da 
população paulista.

A partir de agora também 

membro do Departamento dos 
Aposentados do Sintaema. Ni-
valdo falou da importância do tra-
balhador aposentado manter-se 
organizado: 

“Vou continuar participando do 
sindicato, continuo minha militân-
cia atuando junto aos companhei-
ros aposentados, até porque as 
demandas e reivindicações per-
sistem, os aposentados precisam 
enfrentar as questões específicas 
e também as políticas gerais do 
país”, disse Nivaldo.

“O sindicato é a principal fer-
ramenta em defesa dos direitos, 
por isso que o trabalhador quando 
se aposenta precisa continuar e 
fortalecer a sua entidade sindical” 
completou.

Atualmente Nivaldo é vice-pre-
sidente nacional da CTB e secre-
tário sindical nacional do PCdoB, 
e também continuará sua militân-
cia em defesa dos trabalhadores 
da ativa:

“A CTB tem tido um protago-
nismo político muito importante 
na luta dos trabalhadores, por-
tanto como dirigente da Central 
continuo na defesa dos trabalha-
dores e principalmente em defesa 
da valorização do trabalho, isso é 
uma marca permanente da minha 
militância sindical e política, esta-
mos juntos na luta”, finalizou.
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Política Ato contra o Imperialismo Sintaema esteve no Anhangabaú

Sintaema também esteve no
Ato dos Movimentos Sociais

 Uma delegação do Sintaema também participou do ato 
do Dia Nacional em Defesa da Democracia, da Petrobras e 
Contra o Ajuste Fiscal promovido pelo Fórum dos Movimen-
tos Sociais e Frente Brasil Popular. O ato foi na Avenida Pau-
lista, no dia 3 de outubro.

Milhares de manifestantes se concentraram na Avenida 
Paulista, em frente à Petrobrás, e seguiram em passeata até 
a Praça da Sé, onde o movimento foi encerrado.

 Os movimentos reforçam que o petróleo e o pré-sal são 
riquezas que devem servir para melhorar a vida da classe 
trabalhadora, como os royalties para a educação e a saúde 
que podem ajudar na melhoria das escolas públicas, no for-
talecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e de outros 
programas sociais.

Como não poderia deixar de 
ser, o Sintaema também esteve 
presente no Simpósio Sindical 
Mundial, que no dia 2 de outubro 
homenageou os 70 anos da Fede-
ração Sindical Mundial (FSM).

Entre as diversas abordagens, 
foram debatidas “A geopolítica do 
século 21 e os projetos de integra-
ção”, o “Acordo de Parceira Tran-
satlântico (ATP) e a Comunidade 
dos Estados Latino-americanos e 
Caribenhos (Celac)”. 

Pier Paolo Leonardi, da União 
Sindical de Base da Itália (UST) 
fez uma exposição sobre o pri-
meiro tema. Trata-se de um acor-
do entre os Estados Unidos e a 
União Europeia para integrar suas 
economias. 

“O objetivo é construir a maior 
área de livre comércio do mundo”, 
informou.

Ele também alertou que estas 
negociações estão sendo feitas 
de forma não transparentes para 
a população e que, se aprovada, 
prejudicará os países em desen-
volvimento, ele também denun-
ciou que isso geraria a redução 
do PIB (Produto Interno Bruto) em 
alguns países da Europa assim 
como a perda de salário e empregos. 

Em defesa da paz e para pro-
testar contra a falta de sensibili-
dade para com os refugiados da 
Síria, entre outros abusos come-
tidos por países desenvolvidos 
e também pelos ianques, uma 
delegação do Sintaema esteve 
no Vale do Anhangabaú no dia 
3 de outubro participando do Ato 
Mundial Anti-imperialista promovi-
do pela CTB em parceria com a 
Federação Sindical Mundial-FSM.

Sindicalistas de 42 países 
estiveram no ato que também foi 
realizado em diversos Estados, 
reuniu milhares de manifestantes 
pelo Brasil que fizeram ecoar a 
voz da justiça e da democracia, 
da solidariedade e da união dos 
povos.

Simpósio Sindical Mundial homenageou FSM

Em sua análise, a criação de 
blocos como o Brics (Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul) é 
necessária como alternativas nes-
te cenário.

Mesma opinião do represen-
tante do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Ronaldo Carmona: 
“Temos que valorizar o papel do 
Brics de contestar a ordem esta-
belecida”, disse ao ressaltar que 
em 2014 o grupo criou um banco 
próprio e um fundo de investimen-
to. 

Já a respeito da Celac, o se-
cretário-geral da Central de Tra-

balhadores de Cuba (CTC), Ulises 
Guilarte, fez um histórico sobre 
sua constituição em 2011 e a as-
censão dos governos progressis-
tas e de esquerda na região.

“Fidel Castro qualificou a Ce-
lac como o feito mais importante 
do último século”, expressou. 
Para o cubano a integração e a 
solidariedade internacional são 
fundamentais para unir os povos 
do mundo, ele citou o exemplo de 
seu país. “Dividimos nossos pro-
fessores, nossos médicos e não 
soldados para guerras”, disse. 

Fonte: Portal CTB

Nivaldo recordou suas atividades  sindicais na sala de imprensa do Sintaema
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Contas de 2014 são aprovadas por unanimidade

Em assembleia que contou 
com trabalhadores e aposentados 
da categoria na noite de 17 de 
setembro, as contas do sindicato 
referentes ao ano de 2014 foram 
aprovadas por unanimidade.

A contabilidade Cury esteve 
presente durante a assembleia 
para esclarecer eventuais dúvi-
das dos trabalhadores.
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Informe Prestação de contas Sintaema

O Conselho Fiscal do
Sintaema se reuniu com o 
Departamento Financeiro e 
com a Contabilidade Cury 

no dia 14 de setembro para 
a apresentação das contas 
do Sintaema referentes ao 
ano de 2014. O parecer do 

Conselho foi favorável.

Conselho Fiscal

É o Sintaema primando pela transparência. Juntos na luta!

O Departamento dos Aposentados do Sintaema participou nos dias 
8, 9 e 10 de setembro do 3º Encontro Nacional de Idosos do Plano da 
CNTI, em Luziânia-GO.

Com o tema “Envelhecer com dignidade é a garantia de um direito 
de cidadania”, o evento teve por objetivo despertar no idoso a sensa-
ção da importância do ser humano ser alegre, curioso, criativo, produti-
vo e outras qualidades, com experiências que devem ser transmitidas.

As palestras abordaram Direitos dos segurados do INSS, Aspectos 
gerais do envelhecimento, Violência contra o idoso e Motivação.
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Aposentados

Sintaema no 3º Encontro Nacional de 
Idosos do Plano da CNTI

O 1º Campeonato de Futsal do Sintaema foi realizado em Nazaré Paulista no dia 26 de setembro, com 
ótimo público de torcedores que vibraram por seus times organizados. Nem mesmo a chuva impediu a alegria 
e o clima de interação que contagiou a todos, tanto que já está certo o 2ª Futsal, em setembro de 2016.

O campeão desse primeiro evento foi o time de Várzea Paulista, e o vice-campeão o time de Hortolândia, 
mas vale frisar que todos são campeões pela participação e espírito esportivo. Parabéns!

40
Anos

Esporte Bola no pé em Nazaré Paulista!

1º Futsal do Sintaema é show de bola! Para saudar a chegada da Primavera o Departamento dos 
Aposentados realizou a palestra “Mudança de Estação e 
o Meio Ambiente”, com o diretor Roberto Alves Silveira 
(Gaúcho), no dia 18 de setembro

Palestra sobre meio ambiente

Plano CNTI
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