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Companheiros da Foz do Brasil – 
Rio Claro juntam-se à luta

foz do brasil/rio claro

No dia 22 de junho o Sintaema realizou a assembleia de representação de base na Foz  
do Brasil – Rio Claro, onde o sindicato foi aprovado por unanimidade pelos trabalhadores,  
e já no dia 29 o Sintaema levou a pauta de reivindicações, aprovada no mesmo dia  
pelos companheiros. 

Em breve o Sintaema iniciará as negociações com a empresa, que já está antecipando  
por liberalidade um reajuste de 5% aos trabalhadores.

Cada vez mais aumenta a representatividade do Sintaema pelo Estado, com o objetivo de 
defender e ampliar os direitos e conquistas de todos os companheiros e companheiras do setor. 

E mais companheiros virão!
O Sintaema já está em negociações com a  Attend Ambiental, Agbar Brasil, Fox Water, Bio 

Natura, Entrec Ambiental, CTR, Foz do Brasil-Pinheiros e Aquapolo. Nos próximos dias vamos 
visitar a CTR e também iniciar negociações.  Os trabalhadores das empresas privadas buscam  
a representação do Sintaema pela sua história e responsabilidade. Juntos na luta!

EcopoloSaneaqua/Foz

Saneaqua/Foz



2 4 a 17/jul/2011 – www.sintaema.com.br

representação ilegalRene Vicente dos Santos, 
Presidente do Sintaema

Caros companheiros e 
companheiras,

Estamos terminando mais um ciclo 
das campanhas salariais, fruto de lutas 

acumuladas. Conseguimos avançar em pontos importantes 
para todos os trabalhadores de nossa base que já fecharam o acordo, 
tanto nas empresas públicas como nas privadas.

É necessário levar em conta o cenário dessa luta, no qual o governo 
estadual sempre tenta desvalorizar os trabalhadores.

Na Sabesp conseguimos cravar o aumento real de salário e 
aumentar o VR, o VA, pagar o piso da gratificação para todos os 
trabalhadores e a importante conquista da licença-maternidade de 
seis meses para as trabalhadoras mães.

Também conseguimos abrir o canal de negociação para tratar pontos 
ainda pendentes como Sabesprev, Plano de Cargos e Salários, escala de 
revezamento, insalubridade, periculosidade e credenciamento.

Na Cetesb seguimos o mesmo ritmo, com boas negociações, sempre 
avançando em itens importantes como cesta básica, VR, repondo as 
perdas salariais, a conquista da licença-maternidade de seis meses e o 
excelente aumento da gratificação de férias. Também estamos abrindo 

a perspectiva de alcançar a PPR. O Sintaema continuará conversando com os 
trabalhadores para buscar sempre melhorias nas condições de trabalho.

A greve da Saned foi fruto da indignação dos trabalhadores frente aos 
desmandos que vêm ocorrendo internamente na empresa e a busca pela 
valorização, o que rendeu uma greve exemplar  com a participação e 
responsabilidade dos trabalhadores e da diretoria do sindicato, que, mesmo 
diante da ameaça de multa do TRT,  souberam de maneira responsável 
atender às demandas da população. 

Vamos continuar atentos à fusão entre Saned e Sabesp,  estaremos na luta 
pela manutenção dos postos de trabalhos e acompanharemos a discussão 
junto aos vereadores da cidade. 

Nas empresas privadas aprofundamos nossa presença na base, exemplo 
concretizado na Foz do Brasil, onde fizemos bom acordo em Mauá e agora 
vamos representar os trabalhadores de  Rio claro, Santa Gertrudes e Limeira, 
além da Saneaqua de Mairinque, fato esse que nos dará mais força nas 
próximas campanhas. 

O Sintaema é o legítimo representante das empresas privadas de 
saneamento  e meio ambiente em todo o Estado de São Paulo, e não vamos 
abrir mão para oportunistas que querem montar aparelhos sindicais ligados 
muitas vezes ao interesse do patrão.

Outro ponto importante  para refletirmos foi  a campanha salarial 
unificada, que apesar das especificidades de cada categoria, conseguiu 
agendas conjuntas de manifestações, panfletagem e a tirada de greve para 
uma mesma data. Isto fez com que todas as categorias conseguissem a 
mesma margem de reposição e aumento real.

O Sintaema é um sindicato ligado às bases, nossas discussões sempre 
foram e continuarão sendo feitas a partir da perspectiva dos trabalhadores. 
A assembléia é soberana, é o órgão máximo de deliberação, portanto, 
participem das setoriais e dos debates. A luta é coletiva, não deixem 
que interesses individuais ou de grupos ligados às correntes A, B ou C 
se sobreponham aos interesses da maioria. O Sintaema é e sempre será 
instrumento de luta dos trabalhadores. Seguiremos sempre JUNTOS NA LUTA!

Campanhas 
vitoriosas!
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Conforme temos pautado nas setoriais, o Sintaema vem travando 
duras lutas sindicais, políticas e jurídicas contra entidades que insistem 
em roubar a base de representação dos trabalhadores em água 
e esgotos, coração do setor de saneamento e Meio Ambiente, já 
representado no Estado todo pelo Sintaema.   

Há dois anos, um sindicato recém criado e juridicamente por nós 
impugnado ,  ligado à CUT do ABC , o Sinttaesp, tenta cooptar 
trabalhadores de empresas privadas de saneamento, fechando inclusive  
acordos coletivos patronais que aceitam até banco de horas. Sua 
comissão fundacional contém patrões, gerentes e diretores das empresas 
privadas, entre outras mazelas, o que expõe os trabalhadores a todo tipo 
de  precarização, perseguição e insegurança,  entre outras posturas típicas 
de sindicato patronal. 

O Sintaema esteve nas supostas assembleias que aconteceriam no 
Sinttaesp, munido do aparato judicial e policial necessário para impedir essa 
aberração, e lá chegando, não havia assembléia alguma, ninguém no local, 
que estava fechado. Ou seja, mais  um blefe para ludibriar a legislação.

Já entramos com uma ação contra este suposto sindicato, pois esta 
base é nossa, e é nosso dever lutar por essa  categoria da qual temos 
orgulho  em representar, inclusive os companheiros das empresas privadas, 
onde conseguimos fechar bons acordos.

 Outro sindicato, o Sindae de Campinas, que desrespeitou a disciplina 
jurídica de como e quando se pode criar uma base, também fez uma 
assembleia em dezembro nesse sentido, alegando  ser deliberação de seu 
congresso  expandir sua atuação nas empresas de água e esgoto.

Mas o Sintaema também entrou com ação e a audiência  aconteceu 
no dia 30 de junho, quando enquadramos esta entidade que se defendeu 
alegando que não temos trabalho sindical nas cidades pleiteadas, 
argumento que foi veementemente rechaçado, pois temos sim trabalho 
nas empresas privadas de todas elas. Além disso, a nossa base é estadual, 
o que inclui Campinas. 

A juíza questionou por que só agora há esta disputa de base entre os 
dois sindicatos e nós argumentamos que sempre cultivamos o respeito por 
entidades pré-existentes, como o Sintius, por exemplo. Outro fato é que o 
Sindae tem carta sindical para atuar apenas em Campinas representando 
os empregados da SANASA,  e sua investida para além dos limites de 
Campinas e empresas privadas significa invasão da nossa base.

Outro motivo é que o Sindae  é ligado a FNU-CUT e aos  funcionários 
públicos da macro região de Campinas, e por  haver de nossa parte até 
então respeito aos cutistas, nós optamos por coexistir em harmonia. A juíza 
propôs e nós acatamos, apesar dos protestos do advogado do Sindae, 
uma reunião entre os presidentes do Sintaema e do Sindae no próximo 
dia 11 para reiterarmos o respeito mútuo, e que o Sindae  continue 
representando apenas as autarquias municipais.

O Sintaema é referência nacional e está há 36 anos atuando no setor, 
defendendo a categoria e contribuindo para melhorias no saneamento e 
meio ambiente, inclusive defendendo a universalização. Já conseguimos 
vários avanços para os trabalhadores e continuamos na luta para conseguir 
muito mais o que a categoria merece. Portanto, não vamos deixar que os 
trabalhadores sejam enganados.

Sindicato foi feito para unir 
e lutar, não para dividir
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No dia 12 de junho foi 
realizado o tradicional arraial 
na Colônia de Férias em Nazaré, 
e no dia 29 o 1ª Arraial dos 
Aposentados, na Sede do sindicato, 
ambos com muita animação e 
comidas típicas. 

A proposta foi levada em assembleia no dia 9 de junho e aprovada 
por unanimidade:
• Reajuste de  7,33%  (Dieese)  sobre os salários e benefícios;
• Reajuste de  50% no Vale-Refeição, que passou de R$ 10,00 para R$15,00;
• Fim da co-participação descontada em folha  no plano de saúde, 
que  agora passa a ser 100% subsidiado pela empresa,  exceto  para 
os  dependentes e agregados que continuam  nas regras antigas (esse 
beneficio é apenas para os empregados da Ecopolo)  
• Criação do ATS, porém  será chamado de PCS - Prêmio por Tempo 
de Serviço, como forma de premiar  o conhecimento empírico desses 
trabalhadores e estimulá-los  a continuar estudando e seguir carreira 
na empresa.   Segundo a gerência, servirá também para diferenciar  
os salários dos mais experientes com os recém-contratados, já que a  
empresa pratica o piso salarial para todos. Na ocasião identificamos 
três companheiros que serão  imediatamente beneficiados por 
completarem  dois anos ininterruptos de serviço na empresa,  além  da 
manutenção das cláusulas  do acordo anterior  e de outras questões 
pontuais que serão tratadas isoladamente.

Também foi aprovada a contribuição assistencial/negocial de 3% 
dos salários de junho/2011 de todos os trabalhadores abrangidos 
pelo acordo coletivo, sócios e não sócios,  sendo que para os sócios 
a contribuição normal de 1% ao mês não será descontada no mês de 
junho 2011.

Vale ressaltar que todos os trabalhadores operacionais tornaram-se 
sócios do Sintaema.

Em assembleia realizada no dia 20 de junho na Servmar os 
trabalhadores aprovaram por unanimidade a proposta negociada entre 
o Sintaema e a empresa, conquistando o reajuste salarial de 8%.

Entre as conquistas, o piso dos trabalhadores passou para R$900,00 
e dos trabalhadores promovidos passou para R$1.070,00. O Vale 
refeição passou de R$14,00 para $16,50.

A empresa também reconheceu o direito dos trabalhadores se 
reunirem trimestralmente com o Sintaema.

No dia 21 de junho foi a vez dos companheiros da Saneaqua 
aprovarem a proposta, que, entre outros, garantiu o reajuste salarial de 7%, 
reconhecimento da figura de delegado sindical, jornada de trabalho de 40 
horas semanais (uma histórica bandeira da classe trabalhadora), setoriais 
na empresa, plano de cargos e salários, cesta básica de R$130,00, auxílio-
creche de R$100,00, PLR a ser paga em maio de 2012 e horas extras a 
60% nos dias normais e 100% nos domingos e feriados. A empresa iniciou 
as operações de saneamento em Mairinque em novembro passado e já 
conseguimos fechar o acordo coletivo.

O Sintaema parabeniza os companheiros e companheiras dessas 
empresas pelo desfecho favorável na luta!

Os trabalhadores da ACQUABIO SOLUÇÕES HÍDRICAS também 
aprovaram em assembléia a proposta de  acordo para o biênio 
2011/2013. Nessa proposta os companheiros conquistaram reajuste 
pelo DIEESE, aumento real, repasse aos benefícios e subsídio total  de 
convênio médico, entre outros.

Muita 
alegria nos 
arraiais do 
Sintaema 

festa junina

empresas

Trabalhadores da Ecopolo, Servmar, 
Acquabio e Saneaqua fecham acordo!

 Ecopolo

Servmar

Saneaqua/Mairinque

Acquabio

Depois de reuniões com as empresas e com os 
trabalhadores, o Sintaema conseguiu avançar nas 
negociações e apresentar boas propostas aos 
companheiros da Ecopolo, Servmar, Acquabio e Saneaqua. 
As propostas foram aprovadas em assembleias.
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Enquanto eles criticam, 
nós trabalhamos!

sintaema em ação

A CTB, através de sua Secretaria e do Coletivo Nacional de 
Defesa do Meio Ambiente, realizou seu 1º Encontro Nacional de 
Meio Ambiente com o título: “Projeto Nacional de Desenvolvimento 
com Sustentabilidade Ambiental - Um Debate Necessário”, entre 15 
e 17 de junho, na Sede da CONTAG (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura) em Brasília.

Durante o encontro houve o lançamento de uma cartilha sobre os 
temas ambientais mais atuais, com o objetivo de incitar o debate das 
questões ambientais dentro dos sindicatos ligados à CTB em todos os 
Estados para elaborar junto com os trabalhadores o que será o embrião 
da Política Ambiental defendida pela Central em âmbito nacional.

O evento contou com a participação de dirigentes estaduais da Central 
ligados à questão ambiental vindos de 14 Estados, e também de diversas 
autoridades e especialistas da área que enriqueceram as discussões, como 
o assessor do Ministério de Meio Ambiente-MMA, Ricardo Vizentin, o 
deputado Aldo Rebelo, relator da nova proposta do Código Florestal, o 
presidente da CONTAG, Alberto Broch, e o Secretário Nacional de Meio 
Ambiente do PCdoB, Aldo Arantes, entre outros. 

No último dia do evento o Coletivo foi recebido no MMA e entregou 
um exemplar da Cartilha em mãos à Ministra Izabella Teixeira, que 
comentou sobre a seriedade e complexidade do trabalho e destacou 
o protagonismo da CTB em procurar aprofundar em suas bases a 
discussão sobre temas tão polêmicos na sociedade.

O Sintaema tem clareza da importância da temática ambiental 
para a sociedade em geral e para os trabalhadores do setor, por isso 
participa ativamente desse processo e será o indutor dos debates da 
Central em nosso Estado. 

Em 25 de junho o 
Sintaema foi palco de 
uma confraternização 
que fez parte da XIX 
Convenção Nacional 
de Solidariedade  
a Cuba.

A convenção 
teve palestras, oficinas e exibição de filmes. No Sintaema, a 
confraternização contou com centenas de pessoas que puderam 
assistir a uma saudação da filha do grande revolucionário Che 
Guevara, Aleida Guevara, através de vídeo-conferência.  

expressas

CTB realiza 1º encontro nacional  
de meio ambiente

Solidariedade a Cuba

Eleição de delegado sindical

Reunião com os trabalhadores da 
escala de revezamento

No dia 6 de julho será realizada a eleição de delegado sindical de 
Franco da Rocha (área 40). O candidato é Carlos Roberto Capoano. É 
importante que os trabalhadores dessa área participem do processo.

Atenção trabalhadores que se ativam em escala de revezamento, 
inclusive Manobra MO: o Sintaema vai fazer uma reunião para formar 
uma comissão que discutirá esse tema com a empresa.

Data: 13 de julho às 18h, na sede do Sintaema.

sabesp

solidariedade

O Sintaema 
está presente 
na base dando 
continuidade 
à campanha 
salarial dos 
trabalhadores!


