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Greve a partir do dia 4!
cetesb

Em assembleia no último dia 27 os 
trabalhadores e trabalhadoras da CETESB 
aprovaram por unanimidade entrar em greve 
por tempo indeterminado a partir do dia 4  
de junho.

Os trabalhadores não aprovaram a 
proposta da empresa e querem aumento 
no índice de reajuste salarial. O Sintaema 
acredita que a CETESB tem condições de 
valorizar os trabalhadores. Estamos às 
vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente 
e não é possível que a CETESB/governo 
estadual não tenham consciência da 
importância dos trabalhadores para preservar 

Trabalhadores querem que a empresa os valorize mais aumentando o índice de reajuste salarial que 
está aquém das expectativas. Nova assembleia dia 3.

Uma nova assembleia  
está marcada para 3 de junho,  

às 8h, na Sede da empresa. 
Se a CETESB não avançar,  

é GREVE A PARTIR DO DIA 4! 
JUNTOS NA LUTA!

e defender o meio ambiente no Estado.
Embora tenha havido importantes avanços 

nas duas últimas rodadas, o que a CETESB 
propõe ainda é insuficiente, é preciso melhorar.  

Vale ressaltar a presença do presidente da 
Câmara dos Vereadores de Osasco, Toniolo, 
que apoiou o pleito e se colocou à disposição 
dos trabalhadores.

Confira como ficou a proposta final, 
resultado das negociações dos dias 20 e 23 
de maio, e que não foi aprovada:
• 5,20% (IPC-FIPE) de reajuste salarial;
• 6,28% de reajuste no auxílio-creche, 
passando para R$361,82;

• 6,28% de reajuste no piso salarial, 
passando para R$1.165,28;
• 6,28% de reajuste no vale-refeição, 
passando para R$558,21 (R$24,27 cada);
• 6,28% de reajuste na cesta básica, 
passando para R$195,56;
• 6,28% de reajuste sobre o auxílio-
excepcional, passando para R$723,64;
• 6,28 de reajuste sobre a parte fixa da 
gratificação de férias, passando para R$ 
1.165,28;
• Ampliação de 23 para 24 vales-refeição;
• Ampliação para 96% no índice de garantia 
no emprego.

É fundamental que os trabalhadores e 
trabalhadoras participem da assembleia 
amanhã para avaliarmos o quadro e decidir 
sobre os rumos da campanha salarial. 
Participem!
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empresas privadas

Trabalhadores da Odebrecht, Águas de Araçoiaba, Águas  
de Votorantim e Sanej aprovam propostas!

No dia 26 de maio o Sintaema entregou a pauta de reivindicações 
dos companheiros e companheiras da Servmar, ocasião em que 
frisou a necessidade de se implantar novos benefícios e melhorar os 
existentes, além do aumento real de salários.  Também foi colocado 
junto à direção a disposição do sindicato em fechar um bom acordo 
em mesa de negociação. Esperamos que a empresa atenda ao justo 
pleito dos trabalhadores. Juntos na luta!

Sintaema entrega pauta à 
Servmar

A pauta unificada dos trabalhadores da Odebrecht Ambiental, 
Saneaqua, Aquapolo, UVR Grajaú e Escritório de Barueri foi negociada 
com a direção do grupo, e a proposta final foi aprovada pelos 
companheiros e companheiras em assembleia no último dia 19.

Confira:
• 7% de reajuste salarial;
• 10% de reajuste no adicional para dirigir veículos, passando para 

R$198,00;
• 15% de reajuste na cesta básica, passando para R$ 230,00;
• 7% de reajuste no auxílio-creche.
Parabéns a todos, juntos na luta!

Os trabalhadores 
das empresas Águas 
de Araçoiaba, Águas 
de Votorantim e Sanej 
aprovaram a proposta 
negociada entre o 
Sintaema e o Grupo 
Águas do Brasil:

• 6,30%  de reajuste 
nos salários;

• 12% de reajuste 
no vale-refeição, 
cesta básica e café da 
manhã; 

• Melhorias na 
concessão de benefícios 
aos trabalhadores 
afastados por doença ou acidente de trabalho;

• Melhorias nos valores pagos a título de auxílio-funeral;
• Renovação do acordo de PLR/PPR;

Vale ressaltar que os companheiros da Sanej que recebiam o café da 
manhã no refeitório da empresa em Jaú tiveram o seu pleito atendido 
e receberão como acréscimo no  vale- refeição  no mesmo valor das 
demais concessões;

O Sintaema solicitou à empresa a elevação do piso salarial dos 
trabalhadores. A direção do Grupo solicitou um tempo para aplicar o 
plano de cargos e salários e fazer as movimentações previstas para então 
discutir um novo piso. Parabéns aos companheiros e companheiras.

Juntos na luta!

Odebrecht Ambiental

Águas de Araçoiaba

Sanej

Águas de Votorantim
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Campanha salarial: Sintaema 
se reúne com a direção

fundação florestal

No dia 26 de maio o Sintaema se reuniu com a direção da 
Fundação Florestal para a primeira reunião de nossa campanha 
salarial.

Diferentemente do ano passado, a direção se mostrou solícita ao 
pleito e informou na reunião que se empenhará para que o reajuste 
salarial seja aplicado o mais breve possível.

De acordo com a direção, a pauta dos trabalhadores já foi 
encaminhada aos órgãos do governo, e assim que houver retorno, 
nova reunião será feita.

Na ocasião o Sintaema reiterou sua disposição em negociar para 
que os trabalhadores conquistem um bom acordo e entregou o ofício 
em que solicita o reconhecimento da Comissão Eleitoral para o CRF, 

Existe todo um aparato legal para a abertura e operação 
das Organizações Sociais  no Brasil, leis federais, estaduais 
e municipais, aprovadas ao sabor das conveniências locais e 
“necessidades” criadas. 

Dizer que estas organizações não prestam ou não funcionam pode 
ser leviano, principalmente se há pessoas sérias prestando serviços às 
comunidades, mas será que todas são sérias? Será que todas surgem 
para dar resposta à sociedade ou apenas atender a certos interesses?

O Sintaema já se posicionou contra a precarização das atividades 
que são de obrigação do poder público, como a tentativa de 
desmonte na Fundação Florestal pelas privatizações de parques 
estaduais através do PL 249/13.

Não bastasse, foi aprovado no dia 28 de maio na Alesp o Projeto 
de Lei 62/2013, que prevê a entrega de Unidades de Conservação 
Ambiental para Organizações Sociais. 

O Sintaema compareceu à sessão e protestou, pressionou, 
mas o PL foi aprovado pelo rolo compressor da base governista. 
Parlamentares da esquerda não votaram a favor.

Existem inúmeros escândalos que envolvem as tais Organizações 
Sociais que se beneficiam dos cofres públicos e prestam serviços 
de qualidade questionável em muitos casos, e tais escândalos não 
acontecem somente no Brasil, é fato recorrente pelo mundo afora.

É imprescindível compreender como estas entidades são 
utilizadas. Em várias situações, tornam-se uma fuga do regime 
jurídico-administrativo previsto no artigo 37 da Constituição Federal 
de 1988 onde existem as previsões das atividades e competências 
do Serviço Público.

As organizações sociais serão uma forma de desmonte  
do Estado?

Portanto, seriam estas 
iniciativas as formas de 
fugir das licitações, do 
concurso público para 
contratação de pessoal, 
do controle do Tribunal 
de Contas, do controle 
social, das limitações 
orçamentárias, só para 
citar algumas obrigações impostas pela Constituição? Como 
funciona uma Organização Social? Ficam as perguntas, iremos 
atrás de respostas.

A teoria sobre este assunto pode ser até bonita, mas na prática não 
é bem assim. Enfim, o Sintaema é contra o desmonte do patrimônio 
público, por estes artifícios “legais” criando leis que não visam 
atender à população, mas aos interesses de alguns setores!

bem como um cronograma para esse processo.
Continuaremos insistindo para que as negociações evoluam sejam 

agilizadas, e lutaremos pela reposição salarial.
Assim que tivermos retorno convocaremos uma assembleia 

informativa. Vamos cobrar esse retorno. 
Juntos na luta!
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A Crise da Água: 
causas e impactos

meio ambiente

colônia de férias

Promoção de inverno imperdível
O Departamento de Esportes, Cultura e Lazer está com uma 

promoção tentadora para a nossa agradável Colônia de Férias de 
Nazaré Paulista:

CASA PEQUENA: 70,00 a diária 
CASA GRANDE: 90,00 a diária
A promoção é válida de 14/06 a 15/08. Aproveite! 
Faça já a sua reserva pelo o telefone: (11) 3329-2518.

sabesp

depto. de formação

Imbuídos do espírito de luta e compromisso com a base, tomaram 
posse no dia 15 de maio os delegados sindicais e suplentes da 
Sabesp, gestão 2014-2016. O Sintaema deseja a todos que a união e 
a defesa dos trabalhadores sejam a base para esta importante função. 
Parabéns!

Venha ser um aluno UNIMES VIRTUAL!
Você que está cursando outra faculdade, poderá pedir sua 

transferência para a Unimes Virtual. Não perca esta oportunidade!
Inscrições através dos sites ou na Secretaria do Polo de Apoio 

Presencial São Paulo – Fenatema ou na sede do Sindicato dos 
Eletricitários. Informações: (11) 3346-2743

As inscrições para o Vestibular da UNIMES VIRTUAL podem ser 
feitas pelo site www.unimesvirtual.com.br ou no Polo de Apoio 
Presencial São Paulo Fenatema.

 A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e deve ser paga através do 
boleto bancário emitido no ato da inscrição, via internet. As provas do 
vestibular deverão ser agendadas para serem feitas durante o período 
de funcionamento do Polo São Paulo, no horário das 08h às 18h. 

Atenção: visite a página do Sintaema e confira os convênios que 
temos com outras instituições de ensino. www.sintaema.com.br

Delegados tomaram posse

Estudar está mais acessível 
do que nunca, aproveite as 
oportunidades!

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o 
Departamento de Saneamento e Meio Ambiente do Sintaema 
promoverá no dia 4 um debate na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) sobre a crise da água, frente aos problemas que estão 
acontecendo no Sistema Cantareira.

E no dia 5 de junho, às 9h, ato conjunto em defesa do Meio 
Ambiente. Concentração: Praça Victor Civita – Pinheiros

Passeata até a Secretaria de Meio Ambiente/CETESB
Com participação da CTB, CUT, Fenatema, movimentos sociais e 

entidades sindicais.


