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Juntos na 
luta!

dia nacional de lutas

saned

Trabalhadores fazem ato em defesa da Saned
No dia 11 de julho uma grande mobilização tomou conta dos 

trabalhadores da Saned. Eles protestaram contra a possibilidade de a 
empresa ser entregue à Sabesp, remontando ao acontecido em 2011, 
quando a Câmara havia aprovado a fusão das empresas. 

Isto porque a presidente da Sabesp, Dilma Pena, em entrevista ao 
jornal Diário do Grande ABC, ameaçou cobrar a dívida da Saned, e 
isto pode implicar em impactos para os trabalhadores.

Preocupados com a nova situação, os companheiros cobraram uma 
posição da direção da Saned e pediram a presença do presidente, 

Elbio Camillo Júnior, que foi até o ato dar explicações. Segundo ele, 
nada será feito do dia para a noite e que está aberto o canal de 
diálogo com os trabalhadores sobre essa questão.

Vale ressaltar que o ato contou com a presença de vereadores e do 
presidente da Câmara de Diadema, Maninho (PT).

No mesmo dia, conforme deliberado no ato, o Sintaema enviou 
ofício à Câmara pedindo uma audiência pública. Na parte da tarde 
os trabalhadores foram à Câmara Municipal e durante a sessão o 
Sintaema pediu a palavra para expor o acontecido, o que gerou 
bons resultados: uma audiência pública para tratar do assunto (com 
a presença do prefeito de Diadema), o requerimento de uma  CEI- 
Comissão Especial de Inquérito para averiguar as contas da Saned e 
um requerimento de Consulta Popular.

Parabéns aos companheiros e companheiras da Saned, que 
aderiram massivamente ao movimento e estão na batalha em defesa 
da manutenção da empresa. Juntos na luta!

Audiência pública: 
9 de agosto, às 14h – Câmara Municipal de Diadema

Pela pauta trabalhista, Sintaema 
participou do Dia Nacional de 
Lutas e do protesto com a CTB no 
Aeroporto de Congonhas. Estamos 
todos juntos na luta! Leia mais na 
página 3.
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Os trabalhadores e trabalhadoras da Cetesb receberam no dia 2 
de julho  o pagamento do Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) referente ao ano de 2012. A PPR é uma importante conquista 
dos cetesbianos, uma realidade que só foi alcançada graças a muita 
luta e empenho de todos. Vale lembrar que o crédito de R$ 3.261,13 
corresponde a 12/12 avos do PPR, e sobre esse valor bruto não 
incidirá o imposto de renda.

Acordo assinado
Em 27 de junho o Sintaema assinou o acordo coletivo dos 

trabalhadores, garantindo assim o cumprimento das cláusulas.  
Parabéns! Juntos na luta!

Acordo é assinado e PPR foi pago
cetesb

Apresentada em assembleias aos companheiros da  Águas de 
Araçoiaba e Águas de Votorantim aprovaram proposta do Grupo 
Getesb negociada com o Sintaema. A aprovação foi unânime nas duas 
empresas. Confira:

7,16% reajuste salarial, 10% de reajuste nos tíquetes, PLR 
referente ao ano de 2012: mínima de 40% dos salários pagos em 
dezembro/2012, conforme o plano de metas.

Assuntos ainda em discussão: diferença dos tíquetes para os 
trabalhadores 12X36 de Araçoiaba e celeridade nos laudos da 
engenharia de segurança do trabalho no que diz respeito à apuração e 
acerto nos casos de periculosidade/insalubridade. 

Os companheiros da Sanej e Attend também conquistaram bons 
acordos. Parabéns, juntos na luta!

Trabalhadores da Sanej, Attend Ambiental, Águas de 
Araçoiaba e Águas de Votorantim conquistam acordo

empresas privadas

Araçoiaba

VotorantimSanej
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fundação florestal

Fundação quebra o silêncio  
e abre negociações

Depois de vários contatos por parte do Sintaema e nossa 
demonstração de insatisfação com a postura da diretoria, a 
Fundação enfim abriu o canal de negociações para tratar da 
campanha salarial 2013.

 A reunião está marcada para 23 de julho, às 14h30, no 
Horto Florestal. Esperamos que haja um bom senso para que as 
negociações avancem à altura do pleito dos companheiros.

Que prevaleça a coerência nesta  retomada do diálogo, respeitoso 
e democrático, para trabalharmos em prol dos trabalhadores que 
cuidam deste grande patrimônio, o Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo!

No dia 11 de julho, os trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo, 
convocados pelas centrais sindicas e movimentos sociais, ocuparam 
a Avenida Paulista, levantando várias bandeiras dos trabalhadores e 
da população em geral,  como o fim do fator previdenciário, reforma 
agrária, redução da jornada, o combate à terceirização, democratização 
dos meios de comunicação e reforma política, entre outras. 

 O objetivo foi mostrar para o Governo e para o Congresso 
Nacional que os trabalhadores querem avançar nas mudanças em 
defesa de uma nação democrática, soberana e com justiça social. 
“Queremos conscientizar o Congresso nacional para a importância de 
projetos que tramitam na casa que beneficiam a sociedade em geral”, 
destacou Onofre Gonçalves, presidente estadual da CTB-SP.

Diversas categorias participaram da manifestação na Avenida 
Paulista, sem dúvida, um dia de lutas que ficará na história.

E a luta não para!
O movimento sindical irá às ruas novamente no dia 6 de agosto 

Juntos na luta!
dia nacional de lutas

para pressionar os 
empresários pela extinção do 
PL 4330, do deputado Sandro 
Mabel (PMDB), que trata da 
terceirização. De acordo com 
o projeto, que está na Câmara 
dos Deputados, se aprovado, 
legalizará a precarização das 
relações de trabalho no Brasil e atingirá igualmente trabalhadores do 
setor público e privado. Vamos às ruas contra esse PL!

CTB protestou no Aeroporto de Congonhas
Na manhã do dia 2 de julho a CTB promoveu atos em frente aos 

principais aeroportos do País. Em São Paulo o ato foi frente à entrada 
principal do portão de embarque do Aeroporto de Congonhas. 

A iniciativa teve como objetivo fortalecer esse momento de mobilização 
pelo qual passa o Brasil e alertar o Congresso Nacional e o governo para 
a importância em se avançar rumo a um novo projeto de desenvolvimento 
com soberania, democracia e valorização do trabalho, para superar os 
gigantescos e históricos problemas sociais que afetam o povo brasileiro.

O Sintaema esteve presente neste importante pedaço da história dos 
trabalhadores!

Caros trabalhadores e trabalhadoras, o Supremo Tribunal Federal, 
quando julgou a correção dos precatórios, entendeu que a Taxa 
Referencial (TR) não seria o índice ideal para a correção monetária, 
já que sempre está abaixo da inflação.

Este entendimento levou à seguinte reflexão: a TR é o indexador 
do FGTS, que é corrigido também pelos juros de 3%, mas a TR não 
repõe as perdas, portanto, dentro desta lógica, os trabalhadores 
também vêm tendo perdas  desde quando ela passou a ser aplicada 
no FGTS, em 1999. Frente a isso, o Sintaema entrará com ação 
para a reposição destas perdas. Para tanto, vamos realizar uma 
assembleia, participem!

Assembleia – Dia 31 de julho, às 18h, na Sede do Sintaema

Sintaema entrará com ação  

notícias do jurídico: perdas do FGTS
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“Toca Raul” relembrou sucessos

resistência cultural

Promovido pelo 
Sintaema, o Toca Raul 
trouxe o cantor Paulo 
Mano para interpretar 
as principais canções 
de Raul Seixas, no dia 
28 de junho, data em 
que faria aniversário.

Próximo evento: 
Samba de Raízes – Com o Grupo Tiaraju e Bando de Amigos. 
Dia 9 de agosto, às 19 horas – Espaço Cultural João Pedro 
Apolinário – Sintaema. Traga sua bebida!

O Sintaema 
está envolvido na 
campanha contra 
a instalação do 
incinerador de 
lixo na Aldeia 
de Barueri. A 
população não 
quer pois sabe dos malefícios que este tipo de procedimento traz 
com sua fumaça tóxica. 

No último dia 10 o povo foi às ruas em passeata e no mesmo dia 
participou de audiência pública para reivindicar a não instalação. O 
Sintaema esteve presente e apoia a causa!

Mais uma vez o 
Sintaema participou 
do tradicional Torneio 
9 de julho, que reúne 
sabespianos da 
Capital e de Lins. Muita alegria e integração na data, com jogos e 
confraternização.

Em reunião no 
dia 10 de julho, 
trabalhadores 
da manobra 
aprovaram 
protestos e o 
ingresso de uma 
ação contra 
a Sabesp por 
descumprimento de acordo, pois em algumas áreas a escala 4x2x4 
ainda não foi implantada. Em breve daremos mais notícias.  
Juntos na luta!

Torneio 9 de Julho

escala de revezamento

Não ao incinerador em Barueri!

cipa

Cipa é para a segurança do 
trabalhador, e não cabide de 
emprego!

Em algumas áreas da Sabesp a CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes vem sendo usada como ferramenta de 
manutenção de emprego, sendo que até existem chefias induzindo 
trabalhador a votar em gerentes, e por aí vai.

A CIPA é um importante instrumento de proteção para os 
trabalhadores, portanto deve ser levada a sério e ser exercida por 
pessoas comprometidas com a segurança dos trabalhadores, e 
não por pessoas desinteressadas que só estão preocupadas com 
estabilidade.


