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Fundação Florestal
Campanha salarial 2014: 
Boas perspectivas 3Pág.

Meio Ambiente
Contra o desmonte 
do setor 2Pág.

Vitória: proposta avança e 
é aprovada

cetesb

Início de greve e ameaça de nova paralisação fez 
com que a proposta evoluísse e trabalhadores a 
aprovaram em assembleia no último dia 10. 

Leia mais na 
página 3.

METROVIÁRIOS

O Sintaema apoia a causa dos 

companheiros metroviários e repudia 

com veemência as demissões. Estamos 

com vocês, juntos na luta!
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meio ambiente

Contra o desmonte do setor
O Departamento de Saneamento e Meio Ambiente do Sintaema 

promoveu na Semana do Meio Ambiente um amplo debate na 
Assembleia Legislativa de São Paulo- Alesp sobre a crise da água, no 
dia 4 de junho, e um ato em protesto no dia 5, Dia Mundial do Meio 
Ambiente contra o desmonte que o governo quer fazer com o setor e o 
descaso com que trata seus trabalhadores. 

No debate do dia 4 tivemos a presença do representante da 
Consulta Popular, Gabriel Sollero, que por mais de 10 anos foi diretor 
do MAB- Movimento dos Atingidos por Barragens. Com propriedade, 
Sollero pontuou os fatos que culminaram na crise de abastecimento 
do Sistema Cantareira, e claro, um dos principais motivos foi a falta 
de investimentos por parte da Sabesp em mais reservatórios e obras 
necessárias para que não se chegasse a esse ponto crítico.

Já o ato foi feito em frente à CETESB e Secretaria de Meio Ambiente, 
com dezenas de manifestantes que clamavam para que o governo 
parasse com suas política de desmonte através de projetos maléficos e 
privatizantes, como o PL 62/2103 e o 249/2013, que entregam áreas 
ambientais e a ONG’S e à iniciativa privada, respectivamente.

Como sempre, tivemos os inestimáveis apoios do companheiro 
Nivaldo Santana, atual vice-presidente da CTB nacional, e do presidente 
da Fenatema, o Chicão. O Meio Ambiente pede socorro, e o Sintaema 
continuará sua luta em defesa do setor e de seus trabalhadores.
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Vitória: depois da greve acordo é fechado 
cetesb

Depois de muita luta, protestos, negociações, início de uma greve e 
ameaça de continuidade do movimento paredista os trabalhadores e 
trabalhadoras da CETESB aprovaram no dia 10 de junho a proposta 
apresentada no dia anterior no Tribunal Regional do Trabalho- TRT. 

Da última proposta até a atual houve avanços significativos, inclusive 
com o aumento do índice de reposição salarial. O Sintaema parabeniza 
a todos pela disposição de luta e determinação em não ceder.

A ata da audiência no TRT estará disponível em nossa página na 
Internet. Confira o que foi aprovado:

• 6,28% (IPCA-IBGE) de reajuste salarial;
• 6,28% de reajuste no auxílio-creche, passando para R$361,82;
• 10% de reajuste no piso salarial, passando para R$1.206,06;

• Ampliação de 23  para 24 vales-refeição;
• 10% de reajuste no vale-refeição, passando para R$602,88 (24 

vales de R$25,12);
• 10% de reajuste na cesta básica, passando para R$202,40;
• 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 + 35% da diferença;
• Ampliação para 96% no índice de garantia no emprego;
• Cesta de Natal.

Campanha salarial 2014: Boas 
perspectivas

fundação florestal

Nesses últimos dias tem sido grande a tensão no mundo do 
trabalho. São muitos protestos, greves passeatas, enfim existem muitas 
atividades por parte da sociedade.

Ter acontecido a aprovação na Alesp de um projeto de lei, o 
PL62/2013, que prevê a entrega de Unidades de Conservação 
Ambiental para Organizações Sociais mostra que o governo se 
estadual se organiza e impõe sua opinião na gestão pública.

Entender o funcionamento do Estado se torna cada vez mais 
importante, mostrando que os trabalhadores precisam sair da crítica 
retórica e partir para uma prática participativa.

A fundação Florestal está em meio a mais uma campanha salarial, 
e o Sintaema tem envidado esforços junto à direção dessa instituição 
junto à Secretaria do Meio Ambiente para sensibilizar sobre as 
questões dos trabalhadores da Fundação Florestal.

O Sintaema já esteve com o secretário conversando sobre os 
assuntos que afligem os trabalhadores da Fundação Florestal, e este 
novo secretário se mostrou bastante propenso ao diálogo em vista de 
tentar resolver e encaminhar pedidos de o mais breve possível.

Também é importante ressaltar que a mudança nos rumos 
do diálogo da direção da Fundação em relação ao pleito dos 
trabalhadores há de ser reconhecido, principalmente quando o 
sindicato apurou,  por vias documentais, um esforço em relação a 
resolver o pleito da campanha salarial de 2013, que embora tenha 
acontecido com grande atraso foi efetivado por esforço dos vários 
canais envolvidos.

PARABÉNS! JUNTOS NA LUTA!

Importante ressaltar 
que neste período de 
2014 os pleitos já 
estão em adiantado momento de análise nas esferas administrativas 
do governo estadual, e o atual secretário estabeleceu o diálogo com 
o Sintaema, colaborando para um desfecho mais rápido e positivo do 
que o período de 2013. 

Portanto, neste momento, os trabalhadores podem ter um alento 
de que o pleito está muito bem encaminhado, e que faremos uma 
assembleia em breve. 

Os problemas que hoje existem estão mapeados, como a questão 
dos cargos e salários, que é um pedido antigo dos trabalhadores da 
fundação, a elevação do piso salarial para além do salário mínimo 
nacional e outras questões. 

Existe o problema antigo da cesta básica, existe a questão da 
elevação do poder de compra do vale refeição, a melhoria dos 
uniformes, viaturas e a valorização daqueles que tanto já fizeram pela 
Fundação Florestal.

Pra concluir, os desafios são os mesmos de sempre, e neste momento 
é possível que o pleito dos trabalhadores seja atendido, pelo menos em 
parte e que se estabeleça planos de condução para tais problemas.

Muitos já ficaram pelo caminho, outros podem acreditar que seja 
apenas mais um ano, outros até podem criticar, o que é legítimo, mas 
permanecer, acreditar e ficar unidos é fundamental. 

Juntos na luta!
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Arraial dos bão!

colônia de fériaspolo ambiental

Em assembleia 
realizada no último dia 
4 os trabalhadores da 
POLO AMBIENTAL, 
em São José  dos 
Campos,  aprovaram 
a proposta de 7% 
de reajuste  sobre os 
salários, 10% sobre 
o valor do Vale-Refeição, mudança na operadora do plano de saúde 
e uma contribuição assistencial em parcela única de 1% para todos 
os trabalhadores. Os casos de oposição poderão ser protocolados 
pessoalmente na Sede da entidade  nos próximos 10 dias.

Parabéns aos companheiros e companheiras por esta conquista!

Trabalhadores fecham 
acordo!

A tradicional festa junina na Colônia de Férias em Nazaré Paulista 
mais uma vez foi um arraso, no último dia7. Quadrilha, fogos, 
fogueira e barracas típicas garantiram a animação do nosso arraial. 
Além dos trabalhadores da categoria, a festança contou com a 
presença do Prefeito de Nazaré, Junior, e do presidente da Câmara 
de Osasco, vereador Toniolo. 

Autoritarismo não!

Por mais credenciamento
sabesp

sabesprev

O Sintaema recebeu a queixa de um companheiro da Sabesp, 
presidente da CIPA do ABV, que relatou ter se sentido constrangido 
diante dos colegas de trabalho e envergonhado mediante o 
tratamento recebido pela chefia local.

Segundo o companheiro, ao comunicar a ausência de 
recepcionista e vigilante na portaria central, o chefe teve uma atitude 
agressiva no trato, inclusive com palavrões, na frente dos presentes. 

De acordo com informações o chefe em questão tem um 
comportamento difícil para lidar com os trabalhadores, o que dificulta 
o dia-dia e o bom fluxo do serviço.

Diante disso o Sintaema cobrará providências da Sabesp para que 
o chefe em questão mude tal comportamento inaceitável.

O Sintaema se reuniu com representantes da Sabesprev para cobrar 
a ampliação do credenciamento médico em Diadema e Hortolândia. 
A Sabesprev se comprometeu a avaliar a lista de clínicas apresentada 
pelos trabalhadores de Diadema e em breve agendará reunião com os 
trabalhadores de Hortolândia. 


