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Trabalhadores aprovam greve!
fundação florestal

Atenção 
associados(as): 

Assembleia de prestação de 
contas do sindicato – Ano 2010

Dia 3 de julho, às 18h, na 
Sede do Sintaema

Os trabalhadores da Fundação Florestal aprovaram em assembleia 
no dia 13 junho de greve a partir do dia 4 de julho, caso a direção da 
Fundação não avance nas propostas.

O Sintaema reivindica, entre outros, 6,17% de reajuste salarial e 
melhorias na cesta básica, hoje com um valor muito aquém. 

No dia 2 de julho o sindicato se reunirá mais uma vez com a 

Fundação, e no dia 3 haverá nova assembleia para avaliar o quadro 
e decidir os rumos da campanha. Vamos lutar com dignidade pelo 
respeito aos direitos, pelas reivindicações históricas que precisamos 
contemplar, enfim, vamos ao enfrentamento se não houver uma 
proposta decente.  

Juntos na luta!

fundação florestal

Assembleia de 
campanha salarial

Dia 3 de julho, às 13h, na Sede  
Horto Florestal
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Os trabalhadores da Foz do Brasil aprovaram em 
assembleia realizada em 13 de junho a proposta negociada 
entre o Sintaema e a empresa. Houve importantes 
avanços, e a proposta é válida para os companheiros e 
companheiras da Foz do Brasil de Mauá e de Pinheiros, 
CTR, Aquapolo e Saneaqua. Confira os principais itens 
aprovados:
• Reajuste Salarial:
– Será aplicado sobre os salários vigentes em 30/04/2012 
o reajuste de 6,17%; 
• Auxílio Creche e Adicional para Dirigir:
– Para as empresas que praticam este benefício será 
aplicado o percentual de 6,17%  sobre os valores vigentes 
em 30/04/2012.
• Vale refeição e Cesta Básica:
– Para as empresas que praticam este benefício será 
aplicado o percentual de 10% sobre os valores vigentes em 
30/04/2012. Após negociações, trabalhadores aprovaram proposta com avanços

O Sintaema protestou no dia 25 de junho em 
prol dos companheiros do Polo, Transporte e 
Manobra da Sabesp de Barueri, por melhores 
condições de trabalho.

O protesto foi finalizado com a presença 
das chefias da área, que se comprometeram a 
resolver todas as pendências.

Quanto à questão do credenciamento 
atrasado da manobra, a chefia afirmou que 
houve falha no lançamento e vai pagar o 
atrasado no próximo dia 15.  O Sintaema 
parabeniza os trabalhadores pela mobilização 
e unidade na luta em busca do cumprimento de 
seus direitos.

Protesto por melhores condições de 
trabalho

sabesp/polo barueri

Trabalhadores conquistam bom acordo

foz do brasil

Parabéns! Juntos na luta!í í í í í í í í
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    servmar

Trabalhadores 
rejeitam proposta

No dia 13 de junho o Sintaema se reuniu com a Sabesp para a 
assinatura do acordo coletivo 2012. O presidente do sindicato, Rene 
Vicente, ressaltou a vitória dos trabalhadores por mais esta conquista, 
e frisou a necessidade de se continuar lutando pelas outras demandas, 
como a questão da Sabesprev, da lavagem de uniformes e a escala de 
revezamento, entre outras.

O diretor Manuelito enfatizou o desfecho do acordo, que pôde ser 
fechado em mesa de negociação. O presidente Rene concluiu: “as 
negociações foram tensas, mas pudemos chegar a um bom resultado 
para os trabalhadores. Vamos continuar lutando”.

O acordo coletivo está disponível no site sindicato, no link 
“Campanha Salarial”.

Sintaema e Sabesp assinam acordo 
coletivo

sabesp

    saned

No dia 27 de junho os companheiros da Saned fizeram uma 
manifestação por melhorias no Plano de Cargos e salários, entre elas 
a implantação da antiguidade e uma grade salarial que contemple o 
conjunto dos trabalhadores.

Sintaema flagrou 
trabalhadores a 
caminho de serviço 
externo na carroceria 
do caminhão. Este 
tipo de irregularidade 
cometido pela Saned 
já foi denunciado à 
Delegacia Regional do 
Trabalho, mas ainda 
não houve fiscalização 
da DRT sobre esse tipo de denúncia. O Sintaema vai apurar o caso e 
acionar o departamento jurídico se preciso for.

Na assembleia realizada no último dia 22 pelos trabalhadores da 
Servmar a proposta da empresa de reajuste de 6% e vale refeição de 
R$16,50 para R$17,00 foi rejeitada.

Foi deliberado pelos trabalhadores mais duas rodadas de 
negociação com a empresa e uma nova assembléia para uma 
avaliação de uma possível melhora na proposta da Servmar. 

    

Assembléia Geral Extraordinária
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo - SINTAEMA, usando dos poderes que lhe confere o estatuto 
social, convoca os trabalhadores empregados da Fundação para a Conservação e a 
Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal, que prestam serviço 
na base territorial do Estado de São Paulo para reunirem-se em Assembléia Geral 
Extraordinária, no próximo dia 03 de julho de 2012, às 13:00 horas em primeira 
convocação, e às 13:30 horas, em segunda convocação, na sede da Fundação 
Florestal, situada na Rua do Horto, 931, São Paulo - SP, com finalidade de deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Deliberação  e discussão sobre a Campanha 
Salarial  2012;  2-  Avaliação  da contra proposta referente ao Acordo Coletivo  de 
Trabalho 2011; 2- Deliberações sobre a abstenção pacífica do trabalho aprovada na 
assembléia realizada no dia   13 de junho; 3- Assuntos Gerais. São Paulo 01 de julho 
de 2012. Rene Vicente dos Santos, Presidente.

edital de convocação
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A conferência das nações unidas sobre o desenvolvimento 
sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro de 13 a 22 de 
junho de 2012, que contou com a presença de 188 países-membros 
da ONU (Organização das Nações Unidas) e respectivas delegações, 
pouco mais de 100 líderes e/ou chefes de estado, mais de 45 mil, 12 
mil delegados, mais de 4 mil jornalistas, foi encerrada como a maior 
conferência já realizada pela ONU.

Denominado  “O futuro que queremos”, após dez dias de 
discussões, o texto final não apresentou avanços significativos em 
questões cruciais como a criação de financiamento através de um 
fundo global de U$ 30 bilhões para o desenvolvimento sustentável, 
sugerida pelos países em desenvolvimento (G-77 mais a China), 
que foi rejeitada pelos Estados Unidos e os 27 membros da União 
Européia (UE), adiando todos os temas polêmicos e sem consenso 
para uma próxima cúpula. Também não define prazos para a 
adoção de medidas e nem exigências claras sobre responsabilidades 
específicas, além da ampliação de poderes e desvinculação da ONU 
do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), 
e não define metas factíveis de desenvolvimento sustentável para 
substituir as Metas do Milênio que expiram em 2015. 

Apesar do esforço diplomático para redigir um documento para 
ser assinado por quase duzentos países, buscando contemplar os 
mais diversos interesses, o que vimos não passa de muita pirotecnia 
e pouco efeito ou ações práticas, pragmatismo por parte dos chefes 
de estado que, com discursos acanhados, tímidos e totalmente 
desencorajados, denota a falta de comprometimento das autoridades, 

que pouco se importam com o planeta que deixaremos para nossos 
filhos e netos, as gerações futuras.

A Presidenta Dilma Rousseff criticou a retirada da proposta de 
criação do fundo global de U$ 30 bilhões para financiar a transição 
dos países para uma economia verde e a transferência das indústrias 
poluentes do norte para o sul do mundo, que deixou uma conta pesada 
socioambiental para o mundo em desenvolvimento. A Presidenta 
também defendeu o princípio de responsabilidades comuns, porém 
diferenciados entre países ricos e em desenvolvimento e a erradicação 
da pobreza como o maior desafio global que o planeta enfrenta.

A Rio+20 deveria ter sido sobre a vida, sobre o futuro que 
realmente queremos para nossos filhos e netos, sobre as florestas, 
rios e lagos, oceanos, dos quais dependemos para a própria 
sobrevivência e manutenção da vida no planeta.

O maior problema é que os chefes de estado se mobilizam muito 
rapidamente para angariar vultosos fundos para socorrer instituições 
financeiras que entram constantemente em colapso, crises cíclicas do 
sistema capitalista, que eles mesmos são os responsáveis. Na atual 
crise econômica mundial, recusam-se a criar fundos para mitigação 
e recuperação da degradação ambiental causada pelo modo de 
produção capitalista, que com a busca insana pelo lucro doa a quem 
doer, cria imensos passivos socioambientais.

Num mundo globalizado capitalista e excludente, onde temos 
cerca de 800 milhões de pessoas sem acesso à água potável, 1,4 
bilhões sem acesso à eletricidade e 1,02 bilhões de pessoas passam 
fome ou estão subnutridas, faz-se necessário e urgente que tenhamos 

“Rio-20”
sustentabilidade

Uma delegação do Sintaema 

participou das atividades 

da Rio+20, evento que 

discutiu temas para a 

sustentabilidade do planeta. 

Na avaliação do sindicato, 

o texto final é evasivo em 

relação a alguns assuntos  

fundamentais para um futuro 

sustentável.  



5 2 a 29/jul/2012 – www.sintaema.com.br

Companheiros 
de Adamantina

mudanças radicais no intuito de obter 
soluções para tão grave crise econômica e 
socioambiental com a qual convivemos nos 
tempos modernos. 

É preciso mudar o modelo energético 
com tecnologias limpas e menores impactos 
ambientais, fazer reforma agrária com 
expropriação de terras improdutivas e/ou 
com trabalho escravo, soberania alimentar, 
investir em saneamento básico e infra 
estrutura, distribuição de renda , educação, 
saúde pública, acesso à moradia, transporte 
público, por uma agricultura orgânica sem 
monoculturas ou transgênicos e fim deste 
modelo agro exportador de comodities com 
uso de venenos e pesticidas causadores 
de inúmeras doenças como o câncer, 
desmatamento zero, investimentos em ciência 
e tecnologia, valorização do trabalho, uso 
sustentável das riquezas naturais para o povo, 
não para os grandes grupos empresariais 
transnacionais, soberania dos países e 
respeito às suas culturas e diferenças, entre 
tantas outras necessidades básicas universais.

Para que tenhamos um desenvolvimento 
com sustentabilidade socioambiental  e 
valorização do trabalho é preciso superar o 
capitalismo!

Campanha a pleno vapor
Os trabalhadores da Sabesp estão 

participando do abaixo-assinado pela 
distribuição igualitária da Participação nos 
Lucros e/ou Resultados. 

Se você concorda com esta forma de 
distribuição, assine o documento que está 
percorrendo as áreas. Fale com o delegado 
ou diretor da sua área, participe!

sabesp/PLR igualitária

Arraial da colônia

colônia de férias

O tradicional arraial do Sintaema 
aconteceu no dia 9 de junho, reunindo 
centenas de pessoas na Colônia de Férias 
de Nazaré Paulista. 

    reunião

Reunião do 
Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal se reuniu no mês 
de junho com o departamento financeiro 
do sindicato para dar andamento aos 
trabalhos de fiscalização das contas, 
dentro da lisura e transparência 
necessárias.
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Motivação em qualquer 
idade!

aposentados

Os aposentados e pensionistas do Sintaema tiveram uma agradável 
tarde no dia 20 de junho, com palestra motivacional da Dra. Cleusa 
Lincon Martins. As atividades foram interativas e muito divertidas, nas 
quais o lúdico foi a base da interação. 

A iniciativa do Núcleo, que promove a tarde de convivência uma 
vez ao mês, proporciona o conhecimento com diversão, e com 
oportunidades para que todos possam interagir.

Nos dia 10 e 11 de julho serão realizadas as eleições para delegado 
(a) sindical na Sabesp. É importante eleger candidatos comprometidos 
com o pleito dos trabalhadores, pois o delegado é o elo entre o 
sindicato e o trabalhador na base.

Confira a lista dos candidatos de sua área em nosso site www.
sintaema.com.br, no link  “Últimas notícias” e participe deste importante 
exercício democrático e representativo.

Dando continuidade às reivindicações da campanha salarial 2012, o 
Sintaema se reuniu com representantes da Sabesp no dia 12 de junho 
para tratar da questão do Adicional para dirigir veículos.

A partir de julho a Sabesp pagará aos empregados que já estão 
credenciados e que dirigem e/ou operam equipamentos de transporte 
o valor médio individual do adicional recebido nos últimos seis meses 
anteriores a maio de 2012, a título de “Vantagem Pessoal”, garantido o piso 
de R$130,00, estendido a partir de junho de 2012 para os credenciados 
que não recebem, exceto os empregados de carreira universitária.

A íntegra da pró-memória da reunião está em nossa página www.
sintaema.com.br, no link  “Últimas Notícias”.

Eleição para delegado sindical

Sintaema se reúne com empresa

sabesp

sabesp/credenciamento

Aposentados participaram com alegria das atividades lúdicas

O Ministro do Trabalho, 
Brizola Neto, esteve na 
CTB no dia 29 de junho, 
ocasião em que tratou 
de importantes temas da 
classe trabalhadora. Na 
foto, entre o presidente 
do Sintaema, Rene 
Vicente, e o presidente 
da CTB, Wagner Gomes. As centrais encaminharão os principais pleitos 
de cada setor ao Ministro, que enfatizou: “as portas estão abertas para os 
trabalhadores”. 


