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fundação florestal

Vitória: reajuste é aprovado!

Uma ótima notícia para os companheiros 
e companheiras da Fundação Florestal: 
a reposição salarial foi liberada!  Será de 
5,20% (IPC-FIPE) de reajuste sobre os salários 
e benefícios, com retroatividade a maio. 

Desde o início do ano o Sintaema 
vem fazendo gestões junto à direção, a 
parlamentares e até protesto no Dia do Meio 
Ambiente para que na campanha deste ano 
não acontecesse o descaso e morosidade do 
ano passado, visto que o reajuste de 2013 só 
se concretizou no início de 2014.

E valeu todo o empenho do sindicato com 
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apoio e total respaldo dos trabalhadores: o 
reajuste saiu!

Secretário do Meio Ambiente 
recebeu o Sintaema

No dia 1º de julho o Sintaema foi recebido 
pelo Secretário do Meio Ambiente, Rubens 
Naman Rizek Junior, que se mostrou bastante 
atento às demandas expostas pelo Sintaema 
para a Fundação Florestal.

Dentre os assuntos tratados, o mais 
importante foi a questão do reajuste 
salarial de 2014, onde foram discutidas as 

dificuldades ocorridas no último período 
de 2013 e a preocupação de que isso não 
ocorresse novamente para este ano.

Também foram discutidas as demandas 
sobre o piso, cesta básica, vale-refeição 
e muitas questões pertinentes à Fundação 
Florestal.

 O Secretário assumiu  compromisso de 
analisar as demandas juntos aos órgãos 
do Governo estadual, tanto que no dia 
3 recebemos a notícia da autorização do 
reajuste.

Parabéns! Juntos na luta!
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Trabalhadores do 
Grupo CAB fecham 
acordos! 

Grupo Águas do Brasil: 
Sintaema entrega minuta 
da PLR

empresas privadas

Trabalhadores da CAB SPAT, Castilho, Andradina, Guaratinguetá e 
Piquete aprovaram proposta e fecharam acordo com 6,50% de reajuste 
nos salários para quem ganha até R$5 mil, e nos benefícios, renovação 
das cláusulas e garantia de pagamento de PLR no próximo exercício.

Os trabalhadores de Atibaia e Piquete que recebem o piso tiveram 
esses valores corrigidos a maior com ganhos médios de 10%. 

Juntos na luta!

O Sintaema entregou no dia 3 de julho as minutas sobre 
Participação nos Lucros e/ou Resultados dos trabalhadores da “Águas 
de Araçoiaba”, “Sanej” e “Águas de Votorantim”. Juntos na luta!

CAB Andradina

CAB Andradina

CAB Castilho

CAB Piquete

CAB Spat

CAB Guaratinguetá
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Boas vindas aos novos 
trabalhadores!

O Sintaema participou da reunião de integração dos novos 
funcionários da CETESB, e apontou a importância de ser organizado 
e sindicalizado na defesa dos direitos trabalhistas e ampliação de 
conquistas. Parabéns, companheiros e companheiras, bem-vindos!

Plano de Carreira
Vale ressaltar que o pagamento da movimentação do plano de 

carreira da CETESB foi pago no último dia 4. Em breve o Sintaema se 
reunirá com a direção para lutar por melhorias no plano no sentido de 
abranger mais trabalhadores.

cetesb

Em busca de soluções

Trabalhadores sofrem nas 
mãos das terceirizadas

sabesp

sabesp

No último dia 7 o Sintaema se reuniu com diretor dos Sistemas 
Regionais, Luiz Paulo, tratando de assuntos como transferência, 
contratação de mão de obra (o concurso público já foi homologado), 
Plano de Cargos e Salários, a situação dos encarregados e a 
retomada do pagamento do adicional de insalubridade àqueles que 
lidam com situações insalubres no dia a dia.

A empresa FIMM (The Billing Company) foi contratada há 
aproximadamente 60 dias para fazer leitura de hidrômetros na 
Sabesp da Unidade RJ, Divisão de Itatiba, mas não dá condições 
mínimas de trabalho: faltam EPIs, como calçados, uniformes, blusas, 
guarda-chuvas, capa para chuva, protetor solar: EPC’s, como 
coletores, cabo de transferência de dados (funcionários usam do 
próprio celular), um absurdo!

A empresa também deixou de depositar o vale-refeição aos 
TAC (leituristas) e extrapola  na quantidade de leituras para os 
trabalhadores. A Sabesp tem uma orientação de fazer no máximo 280 
leituras com entrega de conta e a empresa terceirizada os obriga a 
fazer até 500 leituras, em muitos casos na prancheta, aumentando 
ainda mais o serviço que depois deve ser repassado para os coletores 
para descarregar os dados no sistema.

Oito leituristas resolveram reclamar das condições de trabalho e 
foram demitidos, deixando a cidade inteira sem mão de obra. Os 
funcionários da Sabesp foram obrigados a saírem a campo. Além 
de Itatiba, esta mesma situação acontece também nas Divisões de 
Hortolândia e Campo Limpo Paulista. A sede da empresa fica em 
Fortaleza- CE, está com aproximadamente 40 funcionários na RJ 
lançados à própria sorte. Por essas e outras que o Sintaema é contra a 
terceirização e continuará registrando sua indignação.  
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Vêm aí as eleições da 
Sabesprev

Planos de saúde

sabesprev

sabesp / setoriais / juntos na luta

O Sintaema novamente participará do pleito lançando candidatos 
comprometidos com a causa dos participantes e assistidos da 
Sabesprev. Aguardem!

No dia 10 de julho os conselheiros da Sabesprev do Sintaema se 
reuniram com a gerência e coordenadoria dos planos de Saúde para 
tratar das pendências sobre o atendimento para a região de Itapetininga.

Foram encaminhadas várias reclamações e os conselheiros cobraram 
novamente uma posição mais efetiva sobre os ocorridos informados 
na última setorial com os trabalhadores, bem como a programação de 
nova visita da Sabesprev na região de Itapetininga. 

Foi ainda solicitado o novo credenciamento para a região, e que em 
relação a este pedido existem várias iniciativas em andamento que tão 
logo estejam prontas a própria Sabesprev informará.

É necessário e importante que os trabalhadores formalizem suas 
reclamações pelo número padrão da Sabesprev, 08000-551827. O 
Sintaema conta com os trabalhadores e estamos sempre juntos na luta!

Sintaema apoia luta dos 
metroviários

metroviários

O Sintaema está indignado com o que o Ministério Público está 

querendo fazer com os metroviários: promover uma ação civil 

pública que multa o sindicato em R$ 354 milhões por causa da 

greve de junho.

Não bastassem as 42 demissões de metroviários, agora vem o 

MP com essa, como se esses trabalhadores não tivessem o digno 

direito de lutar por melhores salários e condições de trabalho. 

Tal atitude, que segundo o presidente dos metroviários tem cunho 

político, pode inviabilizar a entidade, e o Sintaema vê nisso uma 

prática anti-sindical.

“Daqui a pouco nenhuma categoria poderá mais lutar por seus 

direitos através da greve, parece até que estamos voltando à época 

da ditadura. Não tem cabimento tal iniciativa do MP”, desabafou 

o presidente do Sintaema, Rene Vicente. “Estamos juntos nesta luta 

com os metroviários e repudiamos as demissões e a ação proposta 

pelo MP”, concluiu. 


