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Dada a largada da 
campanha salarial 2013

categoria unida

Categoria combatente está disposta a 
ir à luta para conquistar bons acordos 
coletivos, que contemplem os anseios dos 
trabalhadores. Assembleias, protestos, 
setoriais e entregas de pautas foram 
realizadas, e estão todos juntos na luta!

15/04 – 13h – Pq. Intervales

16/04 – 13h30 – Iguape

17/04 – 17h – Horto Florestal 

Assembleias 
de aprovação 

de pauta – 
Participem!

fundação florestal

Foz do Brasil-Mauá

Entrega da pauta na Sabesp

Superintendência Itapetininga

Divisional Itapetininga

Sorocaba
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juntos na luta 

Em julho de 2011 os trabalhadores da agência São Mateus se 
mudaram para um local que era um salão de festas, visto que onde 
estavam seria reformado no prazo de três meses. Passados quase dois 
anos, a obra ainda não está pronta, e os trabalhadores continuam no 
salão improvisado e em condições precárias.

O salão é completamente inadequado. Pouco espaço, fiação 
exposta, luminárias caindo por má fixação, o piso é rústico com 
buracos e protuberâncias.  O banheiro dos clientes tem uma única 
janela que dá acesso ao escritório, ou seja, não tem ventilação. O 
outro banheiro, dos funcionários, é utilizado por homens e mulheres. 

Nem sequer uma pia para lavar um simples pano de chão existe. 
Na situação atual, após diversas reclamações, foi feita a manutenção 
nas lâmpadas, inclusive improvisando uma amarração para evitar 
a queda na cabeça de alguém. E não bastasse tudo isso, dias atrás 
foi cortada a energia elétrica da agência por falta de pagamento. 
Os clientes ficaram indignados, e os trabalhadores, de mãos atadas. 
É absurdo demais tamanho descaso da Sabesp para com seus 
funcionários e a população. Vergonhoso!

Trabalhadores de agência 
pedem socorro!

sabesp/são mateus

E mais: depois de todo 
esse tempo, somente agora 
foi instalada uma caixa 
d´água, mas praticamente 
tudo continua improvisado. 
É um verdadeiro caos!

Quanto a agência que 
está em reforma, não há 
data para a conclusão da 
obra. É muito descaso com 
os trabalhadores, é uma 
palhaçada!

Frente a isso, o 
Sintaema esteve com o 
superintendente da área e cobrou providências imediatas, o que já 
está em andamento. Juntos na luta!

Há 21 meses os funcionários trabalham em local 
improvisado e em péssimas condições. O Sintaema esteve 
no local e já solicitou providências ao superintendente.

Campanha está 
fervendo. Em todas 
as áreas em que o 
Sintaema passou o 
grito é o mesmo: 
juntos na luta! Guarapiranga

Presidente Prudente
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Ribeirão Preto

Pirassununga

No dia 19 de março o Sintaema se reuniu com a direção da Sabesp 
e demais entidades representativas para a entrega das respectivas 
pautas de reivindicações dos trabalhadores. 

O presidente do Sintaema, Rene Vicente, relembrou o êxito da última 
campanha, quando um acordo satisfatório pôde ser alcançado nas 
negociações, e ressaltou o desejo de que neste ano haja avanços nas 
conquistas, caso contrário, vamos usar todas as formas de luta.

Dentre os pontos destacados, o Sintaema expôs a questão do salário 
regional, que na visão do sindicato não pode continuar a existir, 
visto que prejudica muito os trabalhadores que se enquadram nessa 
modalidade. 

Também foi colocado o ATS, que há muitos anos foi tirado do 
acordo e que é uma forma de reconhecimento pelo tempo de serviço. 
Muitas outras cláusulas foram citadas em sua importância, inclusive o 
impasse na questão da Sabesprev. 

Vamos todos juntos lutar pelo que merecemos!
Em tempo: Confira em nosso site a íntegra dos acordos aprovados 

pelos trabalhadores e firmados entre o Sintaema e a Sabesp sobre o 
Divisor 200 e a Escala de Revezamento.

O Delegado Sindical é aquele que está mais próximo do cotidiano 
dos trabalhadores, é uma extensão fundamental do sindicato, 
solucionando conflitos, mantendo a categoria informada dos 
acontecimentos, mobilizando e conscientizando os companheiros 
sobre as lutas necessárias. 

Por isso, é fundamental que o candidato a  Delegado Sindical seja 
uma pessoa de espírito atuante e combativo. 

Participe! 

Inscrições: de 01 a 19 de abril de 2013, na Secretaria Geral do 
sindicato, através de carta registrada com aviso de recebimento ou 
via fax (11-3329-2507), (enviando a original posteriormente) das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Critério para ser candidato: ter no mínimo seis meses de 
sindicalização e estar há no mínimo um ano contínuo na empresa.

Critérios para votar: ser sócio do sindicato e ter idade acima 
de 16 anos. O trabalhador que não for sócio e quiser participar do 
processo de votação poderá se associar no ato.

Sintaema enfatizou a questão 
do salário regional e ATS

Eleições para delegado 
sindical na Cetesb

sabesp

cetesb/eleições

No dia 1º de 
abril o Sintaema 
entregou a pauta de 
reivindicações à direção 
da Cetesb, reiterando 
a expectativa de se 
firmar um bom acordo 
coletivo contemplando 
os anseios dos 
companheiros e companheiras da Cetesb.

Alguns pontos foram destacados pelo Sintaema durante a reunião 
para que a direção da empresa tenha especial atenção, além de 
outras importantes reivindicações: revisão do Plano de Carreira; a 
volta do ATS; periculosidade; salário dos universitários; eliminação da 
cláusula que condiciona o pagamento da PPR ao indicador financeiro, 
pois isso diminui o valor da PPR; isenção da marcação de ponto no 
horário de almoço; cumprimento da cláusula constitucional que prevê 
a implantação de um representante dos trabalhadores na direção da 
empresa e a estabilidade dos delegados (as).

Sintaema entrega pauta dos 
trabalhadores

cetesb
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No dia 27 de março foi inaugurado na Sede do Sintaema o Espaço 
Cultural João Pedro Apolinário, em homenagem a esse companheiro 
morto em 2011. Esposa, filhas e genro do saudoso Apolinário 
estiveram presentes para prestigiar esse momento histórico do 
sindicato. 

A inauguração contou com o encontro de delegados sindicais 
e suplentes da categoria, que assistiram às palestras sobre “Saúde 
do Trabalhador”, com Arnaldo Marcolino da Silva Filho, do Diesat; 
“Análise das Conjunturas Nacional e Estadual, com Ronaldo Pagoto, 
da direção nacional da Consulta Popular; e “A importância da 
formação sindical”, com Mauro Kano, do Centro de Estudos Políticos 
Intersindicais - Cepis.

O presidente Rene explanou sobre a importância da participação 
e engajamento dos delegados e trabalhadores na campanha salarial 
para que a mesma seja vitoriosa.

Inaugurado o Espaço Cultural 
João Pedro Apolinário

inauguração

Avaliação Atuarial Anual prevê alteração das Contribuições 
Normais do Plano de Benefícios Básico - Participantes Ativos 

Conforme legislação em vigor, anualmente, uma nova avaliação 
atuarial dos Planos de Benefícios Previdenciários da SABESPREV é 
realizada por um especialista externo, denominado atuário, com o 
objetivo de verificar o equilíbrio financeiro dos Planos. 

Os cálculos são realizados com base nos dados cadastrais dos 
participantes, no Regulamento dos Planos, metodologia, hipóteses e 
premissas estabelecidas nas Notas Técnicas Atuariais, no artigo 18 da 
Lei Complementar 109/2001 e, em especial, no exposto na Resolução 
CGPC nº 18/2006. 

O resultado desses cálculos indica o nível de contribuição necessário 
para o custeio do Plano, ou seja, demonstra os valores que os 
participantes e as patrocinadoras devem contribuir durante 2013, de 
forma a manter o equilíbrio do Plano, possibilitando o pagamento dos 
benefícios contratados. 

Com base nesta avaliação atuarial, a partir de abril de 2013, haverá 
alteração na Contribuição Normal dos Participantes Ativos e Patrocinadoras 
do Plano de Benefícios Básico, modelado em Benefício Definido. 

Os Participantes Ativos deste Plano receberão uma carta em suas 
residências informando os novos valores. O modelo da carta está 
disponível no site www.sabesprev.com.br.

Os motivos do aumento 
No dia 15 de março a Sabesprev convocou os sindicatos que 

representam os trabalhadores para comunicar a implantação do novo 
Plano de Custeio do Plano de Benefícios Básico (Plano BD).

Apesar do aumento que será cobrado a partir deste mês, os valores 
que serão cobrados pela SABESPREV a título de Contribuição Normal 
aproximam-se da média cobrada nos fundos de pensão que possuem 
planos BD semelhantes ao nosso.

Em nossa avaliação, as causas do aumento do déficit e da 
contribuição do plano foram originadas por:
1) Redução da Taxa de Juros atuariais de 6% para 5,5% ao ano;
2) Aumento da expectativa de vida;
3) A redução da contribuição normal nos últimos anos, tanto da empresa 
como dos trabalhadores por decisões da empresa;
4) O não pagamento do serviço passado por parte da Sabesp, valores que 
estão sendo cobrados na justiça em ação patrocinada pelo Sintaema.

O Sintaema informa ainda que a cobrança do Déficit está suspensa 
até que justiça julgue nossa ação que cobra o serviço passado e o déficit 
atuarial,  e que não abriremos mão deste direito de forma alguma.

Por fim, O Sintaema buscará formas de reabrir o processo de migração 
com incentivo para o novo “Plano Sabesprev Mais” para aqueles que 
desejam realizar esta opção, porém sem abrir da ação judicial! 

Até o momento, a Associação dos Aposentados, que também é parte 
na ação, não flexibilizou esta reabertura, desta forma, o SINTAEMA 
continuará empenhado em encontrar uma solução para todos,  pois 
entendemos que as decisões sobre o plano previdenciário devem 
proteger tanto os aposentados como os trabalhadores da ativa, pois 
seremos os aposentados de amanhã!

notícias da sabesprev
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Para dar largada à 
campanha salarial unificada, 
diversas categorias dos 
serviços públicos se reuniram 
na Sede do Sintaema no último dia 2 para discutir as ações e lutas 
para este ano. Os sindicatos querem mostrar ao governo o quanto os 
serviços essenciais precisam ter qualidade, e seus trabalhadores serem 
valorizados. Sintaema, Eletricitários, Metroviários, professores e outras 
categorias estão juntos na luta!

Categorias se unem

campanha salarial unificada

Confira todos os companheiros eleitos para delegado sindical e 
suplente na Fundação Florestal, gestão 2013-2015. O Sintaema 
parabeniza a todos e deseja uma boa gestão, com sucesso nas lutas!  

CAPITAL/REGIÃO METROPOLITANA (HORTO) 
Delegado : Helio dos Santos 
Delegado: Roberto Aparecido de Moraes

PARQUE ESTADUAL INTERVALES 
Delegado: Bento Dias
Suplente: Jose Floido

PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA – PETAR (APIAÍ) 
Delegado: Assis Antonio da Silva 
Suplente : Antonio Modesto Pereira 

VALE DO RIBEIRA (CANANÉIA) 
Delegado: Ademir Lourenço Junior 
Suplente: Helena Maria de Souza 

PERUÍBE (JUREIA/ITATINS) 
Delegado: Fabio Alexandre Clemente Abel 
Suplente: Clovis Gomes de Pontes  

CAMPINAS 
Delegado: Luciano Salmar Taveira 

CUBATÃO (ITUTINGA/PILÕES)
Delegado: Diniz Gomes dos Santos 
Suplente: Pedro Nascimento Brito

Delegados e suplentes 
eleitos! 

fundação florestal

O Sintaema se reuniu com a gerência da empresa “Águas de Votorantim” 
para dar início à representação e a abertura das negociações coletivas dos 
trabalhadores. A empresa reconheceu a legitimidade da entidade.

A empresa integra o grupo Getesb, do Rio de Janeiro, e opera três 
sistemas em São Paulo: Águas de Araçoiaba, Sanej de Jaú e Águas de 
Votorantim. Em breve o Sintaema realizará uma assembleia para oficializar 
a representação e discutir e aprovar a pauta de reivindicações. 

Juntos na luta!

Em breve, mais 
companheiros na luta!

águas de votorantim

    

Assembleia Geral Extraordinária

Assembleia Geral Extraordinária

Assembleia 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 16 de abril de 2013, às 13 horas e trinta minutos em primeira convocação, e às 14:00 horas 
em segunda convocação, na Rua da Saudade, s/n - Iguape – SP (Sede do IBAMA), com finalidade de deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Leitura, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações da 
campanha salarial de 2013 (01 de maio de 2013 a 30 de abril de 2014), de natureza econômica, social e 
sindical, que serão apresentadas ao empregador, especialmente no que tange ao percentual de reajuste salarial 
aplicável no âmbito da categoria profissional representada; 2- Autorização para a entidade sindical entabular 
as negociações e, se for o caso, ajuizar dissídio coletivo; 3 - Assuntos Gerais. São Paulo, 08 de abril de 2013. 
Rene Vicente dos Santos, Presidente.

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 15 de abril de 2013, às 13:00 horas em primeira convocação, e às 13 horas e 30 minutos, 
em segunda convocação, na sede do Parque Estadual Intervales,  Ribeirão Grande - SP, com finalidade de 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Leitura, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações 
da campanha salarial de 2013 (01 de maio de 2013 a 30 de abril de 2014), de natureza econômica, social e 
sindical, que serão apresentadas ao empregador, especialmente no que tange ao percentual de reajuste salarial 
aplicável no âmbito da categoria profissional representada; 2- Autorização para a entidade sindical entabular 
as negociações e, se for o caso, ajuizar dissídio coletivo; 3 - Assuntos Gerais. São Paulo, 08 de abril de 2013. 
Rene Vicente dos Santos, Presidente.

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 17 de abril de 2013, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 17 horas e 30 minutos, 
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- Leitura, discussão e deliberação sobre a pauta 
de reivindicações da campanha salarial de 2013 (01 de maio de 2013 a 30 de abril de 2014), de natureza 
econômica, social e sindical, que serão apresentadas ao empregador, especialmente no que tange ao percentual 
de reajuste salarial aplicável no âmbito da categoria profissional representada; 2- Autorização para a entidade 
sindical entabular as negociações e, se for o caso, ajuizar dissídio coletivo; 3- Assuntos Gerais. São Paulo, 08 
de abril de 2013. Rene Vicente dos Santos, Presidente.

edital de convocação
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Sintaema comemora o Dia Mundial 
da Água com palestras

dia da água

Para abordar os 
tema da água em seu 
dia, o Departamento 
de Saneamento e 
Meio Ambiente do 
Sintaema a promoveu 
a palestra “A Água 
no Século XXI”, com 
temas sobre águas 
subterrâneas e águas superficiais, explanadas com propriedade pelos 
engenheiros Uladyr Nayme e Geraldo Gilson de Camargo, ambos 

da Cetesb.
O evento contou 

com trabalhadores 
da categoria, alunos 
de curso ambiental, 
companheiros da 
Fenatema e Sindicato 
dos Eletricitários, e 
do vererador Ricardo 
Nunes (PMDB).

Companheiros e companheiras,
Já estão disponíveis em nosso site as pautas de reivindicações dos 

trabalhadores da Sabesp e Cetesb, no link “Campanha Salarial”.

Pautas da Sabesp e Cetesb já 
estão em nosso site
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Palestras foram 
didáticas e 
elucidativas.

A Diretoria Regional 
do Sintaema da subsede 
de São José dos Campos 
se reuniu  com o Setor 
de RH local e Gerente 
de Caçapava abordando 
assuntos de interesse dos trabalhadores da região, e entre os assuntos 
foi falado sobre a matéria do jornal nº777 (que trata dos problemas 
ocorridos com um companheiro que precisava ser afastado). A empresa 
esclareceu que o atestado apresentado pelo trabalhador de Caçapava 
se referia ao afastamento das funções que o mesmo exercia (restrição 
de atividades) e não ao afastamento do trabalho. 

O Sintaema está e sempre estará ao lado dos trabalhadores, 
esclarecendo os fatos e lutando para que seus direitos e conquistas 
sejam respeitados! Juntos na luta!

A novela do não pagamento da 
insalubridade e periculosidade em 
algumas áreas da Sabesp ainda 
não terminou.  A Sabesp havia se 
comprometido em resolver esta 
questão em dezembro passado, mas não o fez. 

Em mesa redonda na Secretaria Regional do Trabalho do Ministério 
Público no dia 1º de março entre a Sabesp e o Sintaema, o auditor 
que acompanha o caso havia dado prazo até 8 de março para que a 
empresa apresentasse um plano de ação, mas simplesmente a Sabesp 
não cumpriu, alegando que apenas no segundo semestre poderia dar 
início a um plano. 

O auditor não gostou do que ouviu e não aceitou tal alegação. Ele 
já está enviando fiscais para todas as ETE’S e ETA’S da Sabesp, e se 
constatar irregularidades, a Sabesp será multada, pois não é de hoje 
que o sindicato e o MP vêm cobrando providências da empresa em 
relação a este tema. Juntos na luta!

Depois da persistência, 
problemas serão resolvidos

Sabesp na mira do Ministério 

sabesp/são josé dos campos


