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Trabalhadores protestam em frente à Secretaria de Meio Ambiente
 Fundação Florestal

Como parte das propostas aprovadas na última 
assembleia, companheiros e companheiras da Fundação 
Florestal manifestaram no dia 15 de março com um 
protesto em frente à Secretaria de Meio Ambiente - SMA 
a indignação por não terem seus salários reajustados 
desde o ano passado, caracterizando um tremendo 
descaso do governo estadual.

Com faixas, banda e discursos inflamados, o 
protesto chamou a atenção da população que passava 
pela Avenida da SMA e de todos que ali trabalham, 
inclusive da Secretária Patrícia Iglecias, já que grande 
parte das críticas foi dirigida a ela pela incapacidade de 
avançar nas negociações junto ao governo que também 
não tem a menor consideração com os trabalhadores da 
Fundação Florestal. Veja mais na página 2.

O Sintaema  esteve presente na Sipat- “Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho” da Atende Ambiental, no dia 
2 de março. Os representantes do sindicato explicaram a importân-
cia da reflexão sobre a prevenção de acidentes no local de trabalho 
e o combate ao assédio moral e sexual nas empresas. 

Também foi exposto para os trabalhadores um breve relato 
sobre a origem dos sindicatos e a importância da sindicalização 
para fortalecer a luta dos trabalhadores.

Juntos na luta!

E continua a luta dos moradores de Araçariguama contra a 
construção de aterro em Araçariguama. No dia 28 de fevereiro, o 
movimento “Defenda o Ribeirão do Colégio” reuniu centenas de 
manifestantes contra a tentativa de instalação de um aterro. Há uma 
ação na justiça contra a instalação do aterro, visto que o local onde 
querem construir o aterro  é área de manancial. 

A boa notícia é que a empresa responsável pela construção 
do aterro não poderá dar início à obra enquanto o processo não 
for finalmente julgado. O Sintaema é solidário a esta luta e apoia o 
movimento contra a construção do aterro. A água é essencial à vida, 
vamos defender a preservação do Ribeirão do Colégio!

Não ao aterro em Araçariguama!

Sipat prevenindo 
acidentes

 Lixão 

Novos protestos contra 
construção do aterro entre 
Araçariguama e São Roque

Devido ao falecimento do diretor Dorvalino no dia 23 de fevereiro, quem assume a pasta de Esporte, 
Cultura e Lazer do Sintaema é o diretor Edgar Tabosa. “Pretendo dar continuidade ao bom trabalho feito pelo 
companheiro Dorvalino, que realizou melhorias e avanços na Colônia, sempre primando pelo bem estar dos 
associados e suas famílias. É uma responsabilidade que abraço tendo como exemplo o legado deixado pelo 
Dorvalino”.

Já em atuação, o novo diretor realizou uma reunião com o prefeito de Nazaré Paulista, Joaquim Junior, 
para firmar uma parceria que atenda à necessidade de iluminação viária na rua que dá acesso à Colônia.

O Sintaema deseja sucesso ao diretor em sua nova tarefa.

Colônia de Nazaré Paulista sob nova direção



 Fundação Florestal

Sucateamento
Não bastasse a ausência de reposição salarial, 

o Sintaema flagrou a frota de carros sucateada, um 
verdadeiro desmonte do poder público.

Alertamos os companheiros e companheiras 
que avisem o sindicato sobre todo tipo de precarie-
dade na Fundação, falta de equipamentos, falta de 
uniformes e locais com condições inadequadas de 
trabalho.

Vamos denunciar!

Em assembleia no dia 2 de março, trabalhadores da Fundação Florestal aprovaram por unanimidade continuar em estado de greve e 
seguir realizando protestos em diversas áreas, além do ato público que ocorreu dia 15 em frente à Secretaria de Meio Ambiente.

Sem proposta, trabalhadores 
continuam em estado de greve

O Sintaema e o CRF estiveram em audiência com a Secretária 
de Meio Ambiente, Patrícia Iglecias, na manhã do dia 2, quando 
expuseram mais uma vez a pauta dos companheiros da Fundação, 
em especial a ausência do reajuste salarial. A secretária disse que 
levaria a questão ao governo no mesmo dia, já que participaria 
de uma reunião, e assim o fez, porém sem sucesso: na reunião o 
governo informou que não há recursos para o reajuste ou qualquer 
outro benefício. Durante a audiência foi sugerido à secretária a 
criação de um grupo de trabalho para estudar uma política de RH 
na Fundação. A secretária foi receptiva e se comprometeu a anali-
sar o pedido. Porém, em relação ao reajuste, a secretária nada tem 
conseguido, por isso continuaremos insistindo. “O que podemos 
esperar de um governo que não se sensibiliza com o pleito de seus 
trabalhadores?” Esta é a pergunta que não quer calar, desabafou 

o presidente do Sintaema, Rene Vicente, durante a assembleia.
“Sabemos que num momento de recessão é difícil para todas 

as categorias conquistarem reajustes ou o aumento real, porém 
o governo Alckmin não está nem aí para o pleito, nunca esteve, 
os trabalhadores que preservam e defendem os parques não são 
notados pelo governo, é um descaso total”, frisou o presidente. 
Diante dessa inércia do governo os trabalhadores vão continu-
ar com os protestos, principalmente até porque os já feitos até 
o momento tiveram repercussão na mídia e foram importantes 
instrumentos para divulgar à população o tratamento “VIP” que o 
governador dá a seus trabalhadores: reajuste zero!

No ensejo foi informado que o departamento jurídico já pediu 
via justiça a lista de trabalhadores que têm direito aos precatórios 
para dar andamento ao processo.

Sintaema e CRF da Fundação levam pleito 
à reunião do Consema

No dia 23 de fevereiro os trabalhadores da Fundação Florestal 
tiveram seu pleito exposto a todos os conselheiros do Consema – 
Conselho Estadual do Meio Ambiente e principalmente à Secretária 
de Meio Ambiente, Patrícia Iglecias.

Representantes do Sintaema e do CRF da Fundação colocaram 
a indignação dos trabalhadores frente à postura do governo estadual 
em vetar o reajuste salarial de 2015.  Além de não haver reajuste, os 
cortes orçamentários estão deixando os trabalhadores vulneráveis 
nas Unidades de Conservação, com cortes na vigilância e outras 
áreas.  O Sintaema e o CRF salientaram que a campanha salarial 
2016 já começou e, portanto se faz urgente a abertura das negocia-
ções com a direção da Fundação para que se busque efetivamente a 
valorização dos trabalhadores e seus respectivos reajustes.

Vamos continuar cobrando em todas as esferas uma providên-
cia, é muito descaso com nossos companheiros e companheiras da 
Fundação o veto ao reajuste salarial.

Essa luta não cessará enquanto os trabalhadores não conquis-
tarem o que lhes é justo e mais que merecido.  Juntos na luta!
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Aqui tem até cachoeira artificial!

S.O.S. Sabesp!
 Sabesp

As chuvas de fevereiro, que foram muito bem-vindas aos reser-
vatórios, deixaram os trabalhadores da Sabesp de Guarapiranga 
apreensivos. É que toda vez que chove forte o vestiário fica inunda-
do, parecendo uma piscina, e falta água no local. 

Esse problema é antigo, há muito tempo que acontece e nada 
de ser resolvido, apenas são feitos reparos parciais que não tratam a 

questão na raiz. O Sintaema já fez diversas reuniões a respeito dis-
so, a Sabesp promete que vai fazer melhorias, vai reconstruir, mas o 
que se tem visto até o momento são medidas paliativas.

Vamos exigir que a Sabesp resolva isso de uma vez por todas, 
os trabalhadores não merecem esse desconforto que há anos os 
incomoda. Vestiário novo já!

Já não é de hoje que o Sintaema cobra da Sabesp 
providências em relação a várias questões pendentes, e 
como não há retorno prático por parte da empresa, o sin-
dicato solicitou junto à Delegacia Regional do Trabalho 
de São Paulo uma mesa redonda, realizada no dia 18 de 
dezembro de 2015.

As questões relatadas pelos representantes do Sinta-
ema ao auditor são em relação ao adicional de periculo-
sidade para motociclistas, adicional de insalubridade que 
não está sendo pago para cerca de 150 trabalhadores que 
estão expostos a agentes insalubres, prática de banco de 
horas no Interior para trabalhadores do plantão, afasta-
mentos devido à sobrecarga de trabalho, assédio e outros 
pontos.

Frente aos questionamentos o auditor Gianfranco 
Pampalon determinou aos representantes da Sabesp que 
apresentem na próxima reunião: as autorizações para 
prorrogação de jornada de trabalho das atividades insa-
lubres, espelhos de ponto, relatórios sobre afastamentos 
por doença de trabalho e relatórios de eventual banco de 
horas relativo a emergências e plantões na Superinten-
dência do Interior.

A continuação da mesa redonda se deu no dia 18 de 
março, porém, até o fechamento deste jornal não havia 
acabado, portanto informaremos o resultado na edição 
835 do Jornal do Sintaema.

Juntos na Luta!

Na Sabesp MO não foi diferente de outros locais da Sabesp ci-
tados pelo Sintaema por alagarem no período de chuva. O Sintaema 
verificou o transtorno que esses alagamentos causam aos trabalha-
dores.  O almoxarifado 026, da zona oeste, está um verdadeiro 
caos. O telhado vira uma cachoeira quando chove (abaixo), tem uma 
obra inacabada e o prédio, que é muito antigo, sequer passou por 
uma reforma, com exceção do piso.  Há tubulações empilhadas a 
céu aberto e isso aumenta o risco de reprodução do mosquito da 
dengue. Os trabalhadores fazem o que pode e “se viram” com o rodo 
na mão. O Sintaema cobrará providências da chefia responsável. 

No ensejo, foi registrado o estado lamentável em que se encon-
tra a fiação elétrica do almoxarifado 026 (ao lado).

Sabesp abandonada: Lixão e “vala-piscina”

O pátio da adução de Carapicuíba (acima) continua cheio 
de lixo e entulhos, embora o Sintaema já tenha registrado esse des-
caso por algumas vezes e cobrado soluções.

Parece que somente um protesto vai acordar a empresa para 
o problema e resolvê-lo de vez. Por conta dessa bagunça instalada 
não se descarta o risco de dengue também por aqui.
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Uma obra abandonada no Reservatório Planalto está pre-
ocupando a comunidade que está no entorno do reservatório. Isto 
porque devido às chuvas uma vala que foi aberta virou uma piscina 
(acima) e os moradores já presenciaram crianças circulando na área 
do reservatório. De acordo com relatos dos moradores ao sindicato 
a vala é funda, portanto o risco de acidente é iminente.

Esta é a Sabesp sob a gestão tucana: descaso total com suas 
áreas e seus trabalhadores.

Perigo à vista:

Sintaema realiza
mesa redonda parasolucionar 

problemas pendentes

Urubus e peixes mortos

A ETE São Miguel foi inundada mais uma vez! Nesse local 
também ocorrem inundações nas chuvas mais fortes, como aconte-
ceu no final de fevereiro, quando durante a chuva o Rio Tietê subiu 
e inundou a planta inteira e principalmente a lagoa ornamental da 
ETE. Consequentemente a lagoa transborda e invade a ETE levando 
os peixes.  Isso ocorre por erro de projeto, a ETE foi construída no 
mesmo nível do rio.

Os prejuízos são muitos, inclusive ambientais, já que os equi-
pamentos que tratam o esgoto foram atingidos pela inundação le-
vam um tempo para serem consertados, portanto existe o risco da 
água ir para o rio sem tratamento. 

A ETE foi reformada há pouco tempo por causa desse problema, 
mas não foi atacada a causa, e a inundação vem se repetindo a cada 
estação chuvosa, portanto  enquanto a unidade estiver parada não 
haverá tratamento, além disso, com o transbordamento e a conta-
minação da lagoa há mortandade de peixes e mau cheiro no local, 
o que atrai urubus e expõe os trabalhadores a um número maior de 
doenças que o risco habitual.

Esperamos que a Sabesp busque uma solução para esse trans-
torno que causa prejuízos à empresa, danos ao meio ambiente e 
desconforto aos trabalhadores.

Sabesp alagada: É um vestiário ou uma piscina?! 

Jornal do Sintaema                                                                                                                                                          Assista nosso canal: tv.sintaemasp.org.br
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 Sabesprev

A luta continua!
O Sintaema protestou contra a continuidade da coparticipação nas 

consultas da Sabesprev. Os trabalhadores estão atentos e mobilizados 
para que a Sabesp/Sabesprev se sensibilizem e, junto aos

trabalhadores, debata e apresente alternativa a esta situação.

Trabalhadores e trabalhadoras da Divisão de Fernandópolis protestaram com vigor nos dias 
16 e 17 por causa da falta de atendimento médico na região de Votuporanga.

Esses companheiros estão indignados, há quase 60 dias não há atendimento por questões 
não esclarecidas pela Sabesprev.

É preciso uma solução para o impasse entre a Sabesprev e a Unimed local. Os trabalhadores e 
seus familiares estão tendo que se deslocar por cerca de 100 km de suas respectivas residências 
para conseguirem atendimento médico. Vamos lutar por uma solução!

Companheiros do Interior também estão na luta!

Jornal do Sintaema                                                                                                                                                    Siga nosso perfil no Twitter: twitter.com/sintaema                                                       
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Não ao golpe!

 Dia Internacional da Mulher

Mulheres, estamos juntos!
O Sintaema, como defensor irrestrito dos direitos e conquistas das mulheres, participou 

no dia 8 de março das manifestações em prol dessa luta, na Avenida Paulista

Milhares de manifestantes de movimentos sociais 
ergueram as bandeiras das companheiras, como o 
fim da violência contra a mulher, salários iguais aos 
dos homens nos mesmos cargos e mais respeito e 
dignidade.

Infelizmente, dados divulgados em vários veícu-
los no dia da mulher mostram que ainda há muito pre-
conceito, violência e desrespeito com as mulheres. 
Por isso é fundamental que as mulheres continuem 
mobilizadas e participando dos fóruns e políticas no 
sentido de fazer valer seus direitos e ampliá-los cada 
vez mais. Já houve muitos avanços, porém ainda há 
muitos obstáculos a serem transpostos. O Sintaema 
está junto nesta luta com as companheiras.

Este ano a luta das mulheres também ergueu 
a bandeira “Não ao golpe”, diante das armações 
que tentam fazer para derrubar a presidente Dilma 
e das medidas coercitivas que usaram com o ex-
-presidente Lula, tentando assim derrubar e sujar 
a imagem de  representantes que foram democra-
ticamente eleitos.

Além disso, eles diminuíram as diferenças 
sociais, com avanços nas  políticas públicas que 
melhoraram a vida do povo e proporcionaram 
acessos à educação e moradia para milhões de 
pessoas excluídas devido ao sistema elitista que 
permeava os antigos governos federais.

Esse seminário faz parte de uma série de cinco eventos que fo-
ram idealizados e estão sendo realizados pela CNTI - Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e tem por objetivo fazer 
um diagnóstico da real situação dos setores de saneamento e ener-
gia nas cinco principais regiões do país. O primeiro desses cinco 

 Energia e Meio Ambiente

Uma abordagem dos setores nas cinco regiões brasileiras
Nos dias 25 e 26 de 

fevereiro o Departamento
de Meio Ambiente do 

Sintaema participou do 
“Seminário Regional de 
Saneamento e Energia”

da região sul,
em Curitiba-PR

aconteceu em novembro de 2015, em São Paulo e tratou da região 
Sudeste, ainda serão realizados os das regiões Norte, Nordeste e 
Centro oeste.

Na ocasião estavam representados os principais sindicatos de 
saneamento e eletricidade da região sul, e também de estados de 

outras regiões como São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, 
além de outras categorias, já que o tema é importante para toda a 
população brasileira.

Os principais debates giraram em torno da dificuldade das em-
presas públicas de energia e saneamento manterem-se públicas, o 
sucateamento das estatais, a dificuldade de investimento e o alto 
grau de terceirizações. Na mesma linha os participantes manifesta-
ram grande preocupação com o PLS 555 que, se aprovado, transfor-
ma de uma só vez todas as empresas estatais do país em empresas 
de sociedade anônima obrigando-as a abrirem seus capitais e colo-
cando no mínimo 25% de suas ações na bolsa de valores, além de 
modificar seus modelos de gestão dando grande poder de decisão 
aos acionistas privados.

Foi lembrado também o PLS 131, de autoria do senador José 
Serra (PSDB). Este PLS tira a obrigatoriedade da Petrobras ser a 
única operadora do Pré-Sal, o que, em outras palavras significa 
que os royalties que seriam destinados para a educação e saúde 
das nossas futuras gerações serão entregues ao capital privado 
para deixar ainda mais ricos os já ricos barões internacionais do 
petróleo.

Por fim, o evento gerou um documento que será reunido com 
os outros quatro advindos dos seminários das outras quatro regiões 
e que ao final será entregue ao Ministro do Meio Ambiente.

Sintaema na luta pelo saneamento e meio ambiente sob a ges-
tão pública!

Jornal do Sintaema                                                                                    Faça seu cadastro no Whatsapp: 9.8313- 2263 - Salve o nº e envie seus dados                                                        



21 de março a 17 de abril de 2016 - Acesse: www.sintaemasp.org.br6

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian
Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 24.298 - Projeto gráfico e diagramação: Zyon Arte Visual e Web

Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050
Fone: 3329.2500 - www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.br

Tiragem: 13.500 exemplares

O Sintaema, como defensor da democracia 
e da soberania nacional, dos direitos da classe 
trabalhadora e de políticas públicas de qualida-
de, que visem o melhor para a população, esteve 
presente no grande ato em defesa da democracia 
e contra o golpe promovido pela Frente Brasil Po-
pular, organização que reúne diversos movimen-
tos sociais.

A manifestação, que contou com a presença 
da CTB e várias centrais sindicais, trabalhadores, 
lideranças, intelectuais, artistas, foi uma demons-
tração de que a defesa aqui é pela democracia, 
conquistada a duras penas e com o custo de 
muitas vidas perdidas, portanto não podemos nos 
calar diante desta tentativa quase explícita de um 
golpe. 

Por que o Sintaema participa do ato?

Estamos em defesa da garantia da democra-
cia, e repudiamos toda e qualquer manifestação 
de intolerância às minorias excluídas, à incitação 
ao ódio, como se tem visto nos atos elitistas dos 

que levantam as bandeiras pedindo a volta da di-
tadura e a favor do impeachment.  Somos a favor 
das investigações e punição de políticos corrup-
tos, desde que se prove, mas não podemos nos 
calar diante de uma nítida manobra de setores da 
oposição ao governo que manipulam e deturpam 
informações, uma vez que a grande mídia tem seu 
lado bem definido: a elite. 

Em nenhum governo viu-se tanta investiga-
ção e prisões contra quem se apoderou do erário 
ou desviou dinheiro público em benefício próprio 
como nesse atual governo federal. 

Porém, mesmo com todas essas ações, o 
que estamos presenciando é um verdadeiro des-
respeito aos direitos garantidos, desrespeito às 
instituições democraticamente eleitas. A condu-

ção de todo esse processo está mesmo no sentido 
de se combater a corrupção ou será que existe, 
por trás disso, o atendimento a interesses escu-
sos de grupos específicos? Intolerância, incitação 
à violência, tudo convergindo para um ataque à 
democracia e um golpe orquestrado.

Portanto, vamos continuar lutando pela justi-
ça sim, mas sem distinção de classes.

 Política

Defender a democracia contra o golpe!

A lamentável perda de
dois companheiros

Faleceu no dia 23 de fevereiro por problemas 
de saúde um grande companheiro de lutas: Ricar-
do Anazia, 69, delegado sindical na Cetesb.

Geógrafo e meteorologista sênior, Ricardo 
entrou na Cetesb em 1988 e se destacou por seu 
profissionalismo e espírito solidário, com forte 
atuação no CRF, onde foi membro por quatro ve-
zes, e como delegado sindical, tarefa que exercia 
com empenho pelo terceiro mandato.

O Sintaema lamenta profundamente a perda 
deste querido companheiro e se solidariza com 
seus colegas de trabalho e familiares.

 Notas de falecimento  Violência gratuita

É impressionante a falta de paciência e solida-
riedade que assola algumas pessoas, que sequer 
conseguem deixar um trabalhador executar suas 
funções com dignidade. No dia 21 de fevereiro, 
domingo, um trabalhador terceirizado que estava 
em uma obra na Rua Maestro Cardim junto com 
outros companheiros da Sabesp foi atingido por 
balas de chumbinho quando cortava o asfalto com 
martelete no período da manhã.

A pessoa que desferiu os tiros provavelmente 
incomodou-se com o barulho que os trabalhado-
res faziam na obra, o que não tem como ser dife-
rente. Os trabalhadores se omitiram do ocorrido, 
porém o fato chegou ao conhecimento do sindi-
cato e isso não vai ficar assim! O Sintaema já está 
averiguando o endereço de onde saíram os dispa-

É impressionante a falta de paciência e 
solidariedade que assola algumas pessoas, 
que sequer conseguem deixar um trabalhador 
executar suas funções com dignidade

ros e tomará as providências cabíveis. Não acei-
taremos qualquer tipo de violência contra traba-
lhadores, sejam eles da Sabesp ou terceirizados.

Em tempo!
O Sintaema continua acompanhando o caso 

de perto, inclusive já fez contato com a chefia lo-
cal, que por sua vez informou que está atenta ao 
ocorrido e segue orientando quanto aos procedi-
mentos nas atividades externas. 

Não é de hoje que trabalhadores são hosti-
lizados ou vítimas de violência gratuita, por isso 
é fundamental que sempre que ocorram casos 
assim a empresa, a CIPA e o sindicato sejam co-
municados para que sejam tomadas as devidas 
providências. Juntos na luta, sempre!

É com imenso pesar e tristeza que informa-
mos o falecimento do diretor de Cultura, Esporte 
e Lazer do Sintaema Dorvalino Barbosa, 70, de 
infarto, no dia 23 de fevereiro.

Dorvalino foi um grande companheiro de 
lutas, tendo sua atuação pautada pela defesa vee-
mente dos direitos e conquistas dos trabalhadores, 
em especial na zona Sul de São Paulo, onde era 
sua base. Atualmente aposentado,  Dorvalino es-
tava à frente da pasta de Cultura, Esporte e Lazer, 
na qual cuidava com grande dedicação e esmero 
da nossa Colônia de Férias. Dorvalino deixa um 
legado exemplar de luta em prol de melhores con-
dições aos trabalhadores.

Jornal do Sintaema                                                                                                                                             Cadastre seu e-mail em nosso site: www.sintaemasp.org.br                                                         

Obs.: devido ao horário do ato, 
que coincidiu com fechamento desta 
edição, daremos mais detalhes da 
participação do sindicato na próxima 
semana, em nossa página na Internet:
www.sintaemasp.org.br

EM DEFESA DA DEMOCRACIA,
CONTRA O IMPEACHMENT!

EM DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS,
PELA MUDANÇA DA POLÍTICA ECONÔMICA!

NÃO AO GOLPE!

O Sintaema esteve presente no ato que reuniu milhares de manifestantes na Avenida Paulista em favor da democracia


