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Com muita garra e raça saiu o reajuste!
fundação florestal

Quem acompanhou, viu: depois de meses e meses de persistência 
do Sintaema  e dos trabalhadores, o governo estadual saiu da inércia 
e reajustou os salários e benefícios dos companheiros e companheiras 
da Fundação Florestal em 5,37% (IPC-FIPE), retroativo a 30 de abril de 
2013.

A luta foi composta de ofícios, paralisações, abaixo-assinado, 
protestos, audiências públicas, reuniões, visitas em gabinetes e 
denúncias ao Ministério Público. Confira:

A luta do sindicato vai muito além do 
reajuste dos salários e benefícios, buscamos 
a valorização do trabalho em todos os níveis.

Em 2013 o governo tentou desgastar 
nossa luta, mas não cedemos e fizemos vários 
protestos nas áreas, inclusive no início deste 
ano em frente à Secretaria de Meio Ambiente. 

Na Assembleia Legislativa confrontamos 
o secretário do Meio Ambiente, em audiência pública, cobrando 
uma postura mais efetiva frente às questões de Meio Ambiente e da 
Fundação Florestal.

O Sintaema cumpriu seu papel com o apoio dos trabalhadores 
que tanto se dedicam em preservar nossos parques e florestas. Não 
desistiremos de mudar este quadro.

Já há contatos do sindicato com a direção da Fundação para 
alavancar a campanha salarial 2014. Juntos na luta!
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Depois de 275 dias de lutas incansáveis do Sintaema e dos trabalhadores contra a burocracia do Estado, enfim os 
salários serão reajustados em 5,37%.

Bilhete/Reembolso
Refeição

Alimentação
Creche

Valor Unitário
R$ 13,59

_
_

Valor Total
R$ 298,98
R$ 70,39
R$ 66,28
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saned

Palhaçada: PGE quer 
enfiar goela abaixo 
contrato temporário!

Estava tudo certo entre Sabesp e Saned, os trabalhadores foram 
entrevistados, os cargos enquadrados, a fusão do acordo coletivo foi 
aprovada, enfim, tudo o que era necessário para a transição.

Mas eis que surge a Procuradoria Geral do Estado- PGE e coloca o 
bode do contrato temporário na sala como item do acordo indo contra 
tudo que foi acertado nas audiências públicas. 

Mais uma vez é o governo do Estado agindo para prejudicar os 
trabalhadores. Frente a isso o Sintaema protestou cobrando uma 
posição da Sabesp e da Saned, fez reuniões nos polos operacional e 
no administrativo da empresa e buscou contato com os responsáveis.

Após matéria publicada no Jornal do Diário do Grande ABC, 
que informa que o acordo será assinado no dia 12 de fevereiro, o 
sindicato conversou com o presidente da Saned, Elbio Camilo, que 
confirmou que antes da assinatura do acordo chamaria o sindicato e 
a comissão de trabalhadores para apresentar a minuta do acordo e o 
procedimento da transferência. 

Em conversa com a assessoria do prefeito Lauro Michels (PV), houve 
a garantia de que o acordo não seria assinado sem que a Sabesp 
cumprisse o que foi dito nas audiências públicas.

Esperamos que a Sabesp e o governo estadual cumpram o acertado 
e respeitem os trabalhadores do saneamento, que levam saúde à 
população. Os trabalhadores não são descartáveis e nem têm data de 
vencimento!

Contrato temporário não! Assunção dos trabalhadores já!

Trabalhadores da Saned protestaram contra posição 
intempestiva do governo estadual

Rene Vicente dos Santos, 
presidente do Sintaema 

Caros companheiros e companheiras,

Estamos iniciando mais um ano, e é com muita satisfação 

que reitero aqui poder dirigir uma entidade que tem uma das 

categorias mais combativas da classe trabalhadora.

Conseguimos avançar em vários pontos na campanha salarial 

anterior, conquistando reajustes acima da inflação, ampliação de 

benefícios e garantia no emprego, mas ainda temos importantes 

reivindicações que precisam ser atendidas, por isso intensificaremos a 

luta nestas questões.

Podemos citar aqui a questão do salário regional na Sabesp, a 

mudança de plano de saúde na Cetesb, a transferência dos trabalhadores 

da Saned para a Sabesp, e o imbróglio que todo ano se dá na campanha 

dos companheiros da Fundação Florestal, que somente no início deste 

ano conseguiram o tão almejado reajuste salarial de 2013.

Ampliamos nossa base e mais trabalhadores de empresas privadas 

do setor juntaram-se a nós, fortalecendo a luta. Vale ressaltar que 

o Sintaema vem conseguindo importantes benefícios para estes 

companheiros e companheiras que não tinham representação.

Além das especificidades do setor, vamos continuar a batalha contra 

a privatização dos parques, contra a terceirização e outras bandeiras que 

serão levantadas ao longo do ano.

Está lançado o desafio, e o Sintaema conta com o apoio de todos para 

que possamos trilhar o caminho juntos, a união e a mobilização devem 

continuar sendo o pano de fundo das lutas futuras, pois o governo 

estadual não vai mudar seu modo maldoso e descarado de tratar a pauta 

dos trabalhadores.

Um bom 2014 a todos, estamos juntos!
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2014 promete  
muitas lutas!
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sabesp

Salário regional: cadê o resultado do estudo? 

sabesp

Está decidido: o Sintaema entrará com ação pelo descumprimento 
de acordo entre a Sabesp e o sindicato quanto à aplicação da escala 
4x2x4. Os trabalhadores protestaram no final do ano passado, o 
sindicato cobrou atitude da empresa, mas a Sabesp continua se 
fazendo de morta. Portanto, se não cumpre por bem, vai ter que se 
entender com a justiça. Sabesp, aguarde!

Escala 4x2x4: vamos entrar 
com ação!

formação

Por uma Constituinte 
Exclusiva 

Nos dias 1º e 2 de fevereiro foi realizado o curso de formadores 
do plebiscito por uma Constituinte exclusiva, no Espaço Cultural do 
Sintaema. 

O curso reuniu 200 pessoas e 79 organizações políticas. 

Embora o Sintaema e comissão tenham feito várias reuniões com a Sabesp e a 
FIPE para elaboração de um estudo baseado no custo de vida dos trabalhadores 
visando a equalização das diferenças entre salários da capital e Interior, até o 
momento a Sabesp não chamou as entidades para apresentar os resultados.

Esperamos que a Sabesp apresente o mais breve possível esse resultado, caso 
contrário vamos partir para aquilo que sabemos fazer muito bem: protestos 
e paralisações por todo o Estado. Paciência tem limite, e o nosso, já está se 
esgotando! 

Insalubridade/periculosidade
A comissão de insalubridade se reuniu diversas vezes no mês de janeiro com 

a CR e todas as superintendências da Sabesp. Vários locais foram visitados pela 
comissão técnica, que averiguou a necessidade de os trabalhadores receberem 
adicionais de periculosidade e insalubridade. As negociações continuam, mas 
até o momento não há uma reunião marcada para se discutir esses adicionais, 
embora o Sintaema esteja insistentemente cobrando uma postura da Sabesp. 
Algumas pessoas têm dito nas áreas que já está “tudo acertado” entre o sindicato 
e a empresa, isto não é verdade! Se houver cortes sem um acerto formal vamos 
paralisar as áreas! O sindicato quer resolver esta questão o mais breve possível 
junto com o Ministério do Trabalho, e por isso não medirá esforços nesta luta. 
Assim que tivermos informações precisas divulgaremos.

São Mateus
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aposentadosfoz mauá

Não ao assédio moral! Plano de Saúde para 
aposentadosO Sintaema protestou em frente à Foz de Mauá no mês de 

janeiro contra a demissão de um trabalhador e membro da 
CIPA. O companheiro em questão não poderia ter sido demitido 
por ser cipeiro, e o sindicato conseguir desfazer o absurdo 
revertendo a demissão.

Porém, o trabalhador, ao ser readmitido, teve seu benefício 
do adicional para dirigida cortado, e foi isolado dos demais 
companheiros, numa nítida perseguição. O Sintaema não 
deixou por menos e protestou contra esse tipo de assédio moral, 
não vamos admitir isso!

Depois do movimento e de conversações, o trabalhador 
voltou a ter sua rotina normal, inclusive retomando o benefício. 
Não ao assédio moral!

sabesp

sabesp

A exemplo do início da década passada, o racionamento está de 
volta em São Paulo. A Sabesp alega a falta de chuvas, mas sabemos 
que o descaso com obras de preservação de mananciais agrava o 
problema.

Que estamos em uma tremenda estiagem e com um verão atípico, 
como há muitos anos não se via, é fato. Porém, a falta de investimentos 
por parte da Sabesp em captação de água e combate às perdas com 
uma política eficaz faz toda a diferença em um momento como este.

O presidente do Sintaema, Rene Vicente, expôs o ponto de vista da 
entidade ao Jornal Brasil de Fato e à Revista Isto É.

“A maior parte do recurso da Sabesp é destinada para o lucro 
do governo e dos acionistas. Agora não tem outro jeito a não ser o 
racionamento, que, em nossa opinião, já deveria ter começado, frente 
a este cenário preocupante”, concluiu o presidente.

O Sintaema realizou protesto na Sabesp Ipiranga-

Adução, contra a demissão de um trabalhador. Apesar do 

movimento exemplar, não foi possível reverter o caso, mas 

o departamento jurídico do sindicato está à disposição do 

companheiro.

O fantasma do racionamento 
assombra novamente

Protesto no Ipiranga

No dia 10 de janeiro o Sintaema participou de uma reunião com a 

FIPE e demais entidades para tratar sobre um plano acessível para os 

aposentados.

A FIPE entrevistou as entidades sindicais para saber as opiniões e 

colocações a respeito dos planos de saúde da Sabesprev, e a partir 

daí foi dado início à discussão para a construção de um plano mais 

acessível para os trabalhadores quando se aposentarem.

O Sintaema reforçou na reunião pela manutenção do plano 

pleno para os trabalhadores da ativa e a necessidade de discussão 

para criação de um novo plano que contemple os trabalhadores 

aposentados e os que vierem a se aposentar, mesmo que seja 

necessário criar um fundo de reserva destinado a atender este 

propósito.
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Plano de Saúde: plebiscito 
será em março

cetesb 

Para elucidar as dúvidas dos trabalhadores e trabalhadoras da 
Cetesb em relação às possíveis mudanças no plano de saúde o 
Sintaema e o CRF estão percorrendo as agências do Interior, além da 
Capital, e conversando com todos.

O plebiscito será nos dias 11 e 12 de março, e é fundamental que 
todos participem para a escolha do plano.

Araraquara

Campinas

CRF

Itu

Sorocaba

São José do Rio Preto

Paulínia

Campinas

Prédio 5
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Nota de falecimento

luto

Faleceu no dia 31 de janeiro 

o sabespiano e ex-delegado 

sindical Iremilio Aparecido Caslini, 

66, por problemas de saúde. O 

companheiro estava em tratamento 

do fígado, e chegou a fazer um 

transplante no último dia 27, mas 

teve complicações pulmonares, 

vindo a falecer.

Iremildo foi delegado sindical e trabalhava na Sabesp de São João 

da Boa Vista, onde morava com sua esposa. O Sintaema lamenta a 

perda do companheiro.

aposentados

Quem tem 60 anos ou mais poderá ter passagem gratuita em 

viagens dentro do Estado de São Paulo.  Os ônibus deverão ter pelo 

menos dois assentos reservados. Basta o idoso apresentar seu RG 

no guichê da companhia com ao menos 24 horas de antecedência. 

Porém, se os assentos já estiverem ocupados por outros idosos, a 

companhia não será obrigada a oferecer a passagem gratuita.

Vale ressaltar que não há limite de renda e a empresa não pode 

restringir horários para a oferta de passagens. Quem descumprir a lei 

pagará multa de R$ 4.028,00.

Agora é Lei: 
Idoso poderá viajar de 
graça no Estado

cab ambiental

Será que teremos de 
acionar o Ministério 
Público?

No final de 2013, depois de muita insistência e uma iminente 
audiência com o Ministério do Trabalho, a direção da CAB enfim 
recebeu o Sintaema para discutir os problemas locais.

 A CAB atendeu em partes o pedido do sindicato, como na reforma 
do refeitório em Guaratinguetá, porém, ela sequer encaminhou a ata 
desta reunião e também não respondeu às demais solicitações, como 
a vacinação dos trabalhadores.

Frente a isso, o Sintaema cobrará novamente a CAB para que tome 
providências das pendências levantadas. Será que o sindicato terá de 
acionar o MP novamente?

Sintaema impede 
invasão de base

legitimidade

Mais uma vez tentaram criar um sindicato na base do Sintaema, 
conforme edital publicado em 24 de dezembro (pasmem!), sobre 
uma assembleia que seria realizada em 14 de janeiro de 2014 para 
a criação de um sindicato da Purificação de Água de Ribeirão Preto e 
região que afetaria cidades já representadas pelo Sintaema.

Nosso sindicato organizou junto com os trabalhadores que 
representa das empresas privadas e públicas e com os trabalhadores 
do Serviço de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, representados pelo 
sindicato dos servidores municipais, em torno de 300 pessoas que 
participaram da assembleia e disseram não à fundação de um 
sindicato pelego criado com incentivo do patrão!

Os trabalhadores reafirmaram o Sintaema como legítimo 
representante dos trabalhadores de saneamento do Estado de SP. 
Estamos atentos! 


