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Trabalhadores aprovam proposta e 
acordo é assinado

foz do brasil/mauá

       

Sintaema vai até 
o presidente da 
Alesp 3Pág.

Sintaema assina 
acordos da Sabesp 
e Saned 2Pág.

Por ampla maioria, os trabalhadores da Foz do Brasil-Mauá 

aprovaram em assembleia realizada no dia 12 de junho a proposta 

da empresa negociada com o Sintaema. Foram várias rodadas de 

negociação, e esses companheiros chegaram a aprovar greve, visto 

que a proposta anterior não era contemplativa. Porém, a empresa 

avançou na última proposta e os trabalhadores a aprovaram. Parabéns 

pela conquista de um bom acordo coletivo, que só foi possível pela 

determinação e garra dos companheiros da Foz. Juntos na luta!

Confira:

• 7% de reajuste salarial

• Vale-alimentação de R$ 200,00

• Vale-refeição de R$21,00

• Dirigidas: R$ 180,00

• Plantão remunerado

cetesb

Vitória dos trabalhadores
Reunidos em assembleia no dia 4 de junho, companheiros e companheiras 

da Cetesb aprovaram a proposta final da empresa. Houve o consenso de que 
a proposta teve avanços significativos nas questões econômicas, e reabriu 
a discussão para tratar de pontos importantes, como a revisão do plano de 
cargos e salários, entre outros, através da criação d comissão.

“Esta conquista só foi possível graças ao apoio dos trabalhadores, que já 
haviam decidido entrar em greve caso a Cetesb não avançasse no pleito. 
Parabéns a todos, somente com luta e união conseguimos progredir em 
nossos objetivos”, disse o presidente do Sintaema, Rene Vicente. Parabéns!

Encarte especial: 

Carta aberta dos movimentos 

sociais para a presidenta 

Dilma Rousseff

Reunião da Sabesp com 

trabalhadores da manobra 

que estão fora da escala de 

revezamento: Dia 10/7, às 18h, 

na Sede do Sintaema
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acordos

Sintaema assina acordos da 
Sabesp e Saned

Os acordos coletivos dos trabalhadores da Sabesp e da Saned 
foram assinados nos dias 18 e 19 de junho respectivamente, 
garantindo assim o cumprimento dos direitos e conquistas alcançados 
na campanha salarial deste ano. Parabéns a todos pelo engajamento, 
união e participação em todas as ações e movimentos do sindicato, 
chegando a um resultado favorável, mesmo diante dos obstáculos. 
Juntos na luta!

O Sintaema parabeniza os delegados e suplentes eleitos pelos 
trabalhadores e trabalhadoras da Cetesb. O papel do delegado é 
fundamental na luta diária, por isso desejamos êxito a todos nesta 
importante tarefa. 

Delegados tomam posse 

cetesb

Após negociações, o Sintaema apresentou a proposta da Adcom aos 
trabalhadores em assembleia, onde os trabalhadores aprovaram:   

Reajuste salarial: 9%
Cesta/VA: + R$ 50,00: passará para o valor de R$ 200,00.
Parabéns aos companheiros, que obtiveram um ótimo reajuste. 

Juntos na luta!

Em assembleia realizada no dia 10 de junho os trabalhadores da 
CAB Spat, Andradina e Castilho rejeitaram a proposta da empresa, por 
entenderem que ela está aquém do desejado. O Sintaema continuará 
lutando e negociando para que haja melhorias no acordo desses 
companheiros. A empresa ofereceu o índice FIPE e depois o IPCA, mas 
reivindicamos o ICV + aumento real.

Juntos na luta!

Adcom

Trabalhadores da CAB 
rejeitam proposta

empresas privadas

A Fenatema realizou o 1º Encontro Nacional de Comunicação da 
Fenatema, que reuniu nos dias 19 e 20 de junho os departamentos 
de imprensa dos sindicatos ligados à Federação. O Sintaema esteve 
presente.

O encontro foi produtivo, com palestra do jornalista Altamiro Borges, 
do presidente da Fenatema, Eduardo Annunciato (Chicão) e troca de 
ideias sobre como será o setor de comunicação da Fenatema.

Encontro reuniu a imprensa 
sindical de vários Estados

fenatema
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Carta aberta dos movimentos sociais 
para a presidenta Dilma Rousseff 

encarte especial

O Sintaema, filiado à CTB, esteve no protesto do último dia 20, na Avenida Paulista. Diante da série de manifestações que 
vêm acontecendo no Brasil nas últimas semanas, dezenas de movimentos sociais decidiram nesta semana enviar uma Carta à 
presidente Dilma Rousseff, pedindo um diálogo mais amplo por parte do governo federal junto à sociedade.

São Paulo, 19 de junho de 2013

O Brasil presenciou nesta semana mobilizações que ocorreram em 
15 capitais e centenas cidades.

Concordamos com suas declarações que afirmam a importância 
para a democracia brasileira dessas mobilizações, cientes que as 
mudanças necessárias ao país passarão pela mobilização popular.

Mais que um fenômeno conjuntural as recentes mobilizações 
demonstram a gradativa retomada da capacidade de luta popular. 
É essa resistência popular que possibilitou os resultados eleitorais 
de 2002, 2006 e 2010. Nosso povo insatisfeito com as medidas 
neoliberais votou a favor de outro projeto. Para sua implementação 
esse outro projeto enfrentou grande resistência principalmente do 
capital rentista e setores neoliberais que seguem com muita força na 
sociedade.

Mas enfrentou também os limites impostos pelos aliados de última 
hora, uma burguesia interna que na disputa das políticas de governo 
impede a realização das reformas estruturais como é o caso da reforma 
urbana e do transporte público.

A crise internacional tem bloqueado o crescimento e com ele a 
continuidade do projeto que permitiu essa grande frente que até o 
momento sustentou o governo.

As recentes mobilizações são protagonizadas por um amplo 
leque da juventude que participa pela primeira vez de mobilizações. 
Esse processo educa aos participantes permitindo-lhes perceber a 
necessidade de enfrentar aos que impedem que o Brasil avance 
no processo de democratização da riqueza, do acesso à saúde, a 
educação, a terra, a cultura, a participação política, aos meios de 
comunicação.

Setores conservadores da sociedade buscam disputar o sentido 
dessas manifestações. Os meios de comunicação buscam caracterizar 
o movimento como anti Dilma, contra a corrupção dos políticos, 
contra a gastança pública e outras pautas que imponham o retorno do 
neoliberalismo. Acreditamos que as pautas são muitas, como também 
são as opiniões e visões de mundo presentes na sociedade.

Trata-se, no entanto, de um grito de indignação de um povo 
historicamente excluído da vida política nacional e acostumado a 
enxergar a política como algo danoso à sociedade.

Diante do exposto nos dirigimos a V. Exa.  para manifestar nosso 
pleito:

Em defesa de políticas que garantam a redução das passagens do 
transporte público com redução dos lucros das grandes empresas. 
Somos contra a política de desoneração de impostos dessas empresas.

O momento é propício para que o governo faça avançar as pautas 
democráticas e populares, e estimule a participação e a politização da 
sociedade. Nos comprometemos em promover todo tipo de debates 
em torno desses temas e nos colocamos à disposição para debater 
também com o poder público.

Propomos a realização com urgência de uma reunião nacional, que 
envolva os governos estaduais, os prefeitos das principais capitais, e os 
representantes de todos os movimentos sociais.

De nossa parte estamos abertos ao diálogo, e achamos que essa 
reunião é a única forma de encontrar saídas para enfrentar a grave 
crise urbana que atinge nossas grandes cidades. O momento é 
favorável. São as maiores manifestações que a atual geração vivenciou 
e outras maiores virão. Esperamos que o atual governo escolha 
governar com o povo e não contra ele.

Assinam: ADERE- Associação dos trabalhadores assalariados rurais de MG, Assembleia 
Popular, Jornalistas do Barão de Itararé, CIMI - Conselho Indigenista Missionário, CMP 
- Central de Movimentos Populares, MMC - Movimento de mulheres camponesas, CMS - 
Coordenação de Movimentos Sociais, Coletivo Intervozes pela democratização dos meios 
de comunicação, CONEN - Coordenação Nacional das entidades negras, Consulta 
Popular, CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CUT - Central Única 
dos Trabalhadores, Fetraf - Federação dos Agricultores Familiares, FNDC - Fórum Nacional 
pela democratização da Mídia, FUP - Federação Única dos Petroleiros, Juventude Koinonia 
(das igrejas cristas tradicionais), Levante Popular da Juventude, MAB- Movimento dos 
atingidos por barragens, MAM - Movimento Nacional pela soberania popular frente a 
Mineração, MCP - Movimento Camponês Popular, de Goiás, MMM- Marcha Mundial de 
Mulheres, Movimentos da Via Campesina, MPA- Movimento dos Pequenos Agricultores, 
MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, SENGE/PR - Sindicato dos 
Engenheiros do Paraná, Sindipetro - Sindicato Petroleiros de São Paulo, SINPAF - Sindicato 
dos Trabalhadores e Pesquisadores da EMBRAPA E Codevasf, UBES - União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas, UBM- União Brasileira da Mulher, UJS - União da Juventude 
socialista, UNE - União Nacional dos Estudantes, UNEGRO União Nacional do Negro.



Bandeiras históricas

• Contra a criminalização dos 

movimentos sociais

• Reforma política

• Fim do fator previdenciário

• Defesa da CLT

• Redução da jornada sem redução 

de salário

• Democratização da mídia

• Imposto sobre as grandes fortunas

• Reforma agrária

• Educação pública e de qualidade

• Reforma urbana

encarte especial



O Sintaema se reuniu com o presidente da Alesp, Samuel Pereira 
(PSDB), no dia 14 de junho, para discutir pendências relacionadas à 
categoria.

No tocante a Sabesp, o sindicato falou ao deputado da importância 
de se avançar na questão do salário regional, pois é fundamental a 
resolução deste problema que aflige os trabalhadores. 

O Sintaema também expôs o fechamento das agências ambientais 
da Cetesb no Interior e a necessidade de se manter o atendimento 
dessas agências.

Em relação à Fundação Florestal, o sindicato pediu empenho 
do presidente da Alesp para que se abra o canal de diálogo, pois 

Sintaema leva questões da 
categoria ao presidente da 
Alesp

assembleia legislativa

meio ambiente

Respondendo a um ofício para tratar da questão dos guarda-parques, no dia 13 de junho o Sintaema 
se reuniu com a direção da Fundação . 

Na ocasião foi falado sobre o poder de polícia, situação de responsabilidade administrativa, e a 
participação integrada com a polícia florestal.

Também foram discutidos os desvios de função a que são submetidos os guarda-parques. No ensejo, 
o Sintaema insistiu na regularização, que existe desde 1997 e até hoje não foi implantado. Foi solicitada 
ainda especial atenção para a campanha salarial, pois não estamos obtendo retorno da direção da 
Fundação. 

O sindicato tem promovido várias ações junto à órgãos do governo para tratar da Fundação Florestal, e 
vamos continuar lutando para obter melhorias para os trabalhadores. 

Discussão sobre os guarda-parques 

fundação florestal
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O Sintaema e outros 
movimentos de Osasco, Barueri 
e região realizaram um debate 
sobre resíduos sólidos, coleta 
e reciclagem do lixo. O evento 
resultou em um documento que 
será debatido na Conferência 
Nacional de Meio Ambiente, em 
outubro deste ano, em Brasília.

Conferência abordou reciclagem

a postura da direção em negociar a campanha salarial está sendo 
intransigente, inclusive não respeitando a data-base dos companheiros 
da Fundação.
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3º Congresso elege nova diretoria 
da CTB estadual

congresso

Cerca de 300 trabalhadores estiveram em Campinas no 3º Congresso 
da CTB estadual de São Paulo, com participação efetiva e representativa. 

Foi um congresso vitorioso, segundo a avaliação feita pelos 
sindicalistas diante da participação massiva e representativa alcançadas 
pelo 3º Congresso Estadual da CTB São Paulo, nos dias 8 e 9 de junho, 
que reelegeu o metroviário Onofre Gonçalves para a presidência 
estadual.

Os sindicalistas foram unânimes em destacar o papel desempenhado 
pela CTB nos últimos anos, em defesa de bandeiras históricas para o 
movimento sindical como a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, o fim do fator previdenciário, a redução da jornada, a luta 
contra a terceirização e a precarização das condições de trabalho, 
entre outras.

Atenção associados, a 
nossa colônia está com uma 
promoção imperdível:
• Casa grande: R$ 70,00 a 
diária.
• Casa pequena: R$ 50,00 a 
diária.

A promoção vai de 22 de junho a 17 de agosto de 2013.
Mais informações com Elizangela: (11) 3329-2518.

Promoção de Inverno

colônia de férias

Sintaema fará parte da nova direção executiva

juventude

Encontro da Juventude
De 28 a 30 de junho será realizado o 2º Encontro Nacional da 

Juventude da CTB, em Belo Horizonte. Diversos Estados participarão, 
e representantes do Sintaema estarão presentes para definir as ações 
dos jovens trabalhadores.

O Departamento dos Aposentados e o Departamento de Esporte, 
Cultura e Lazer do Sintaema promoveram as 
tradicionais festas juninas. 
Dia 14 foi a dos queridos 
aposentados e aposentadas, 
na Sede do sindicato, e no 
dia 15 na Colônia de Férias, 
para toda a categoria. 

Arraiás pra lá de bão, sô!

festa junina


