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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
VITÓRIA: TRABALHADORES FECHAM GRANDE ACORDO

 Cetesb

 Sabesp

Por unanimidade, é greve a partir do dia 8!
Reajuste abaixo da inflação e redução de conquistas motivaram trabalhadores a partir 

para a greve. Uma nova assembleia será realizada dia 7 de junho. Leia mais na página 2.

Ainda nesta edição:

4NÃO AO PLS 257/2016!

Depois de ter a primeira proposta rechaçada pelos trabalhadores, que ameaçaram entrar em greve, Sabesp avançou 
na proposta que foi aprovada por ampla maioria em assembleia no dia 31 de maio. Leia matéria completa na página 2.

ELEIÇÃO PARA DELEGADO
SINDICAL DA SABESP

O Sintaema realizará nos dias 5 e 6 de julho as elei-
ções para delegados sindicais e suplentes na Sabesp. As 
inscrições poderão ser feitas pessoalmente na Sede do 
Sintaema e nas subsedes do sindicato no período de 13 
a 17 de junho 2016. A inscrição também poderá ser feita 
por meio de carta registrada com AR, ou ainda via fax 
(11-3329.2507), com posterior envio do original. Para 
concorrer ao pleito o candidato deve ser maior de 18 
anos e associado ao Sintaema há, no mínimo, 1 (um) 
ano anterior a eleição. Vale ressaltar que o candidato (a) 
deve estar imbuído do espírito de luta, aguerrido e dis-
posto a enfrentar os desafi os desta importante tarefa. O 
delegado (a) é o elo entre o trabalhador e o sindicato, e 
está sempre zelando pelo cumprimento dos direitos dos 
trabalhadores. O edital completo com todas as informa-
ções está em nossa página da Internet: 

www.sintaemasp.org.br                                Participe!
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 Cetesb

Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente a Cetesb 
mostra seu reconhecimento aos trabalhadores oferecendo  
3,50% de reajuste salarial e nos benefícios e  reduzindo para 
94% a garantia no emprego do efetivo. A proposta foi feita 
na segunda reunião de negociação, dia 1º, quando a em-
presa alegou “constrangimento da execução orçamentária” 
com apresentação de estudos da FIPE. Frente a esse desca-
so da direção da empresa e do governo Alckmin para com 
aqueles que se dedicam com extremo profi ssionalismo na 
defesa do meio ambiente não restou outra ação a não ser a 
de iniciar o movimento paredista a partir do dia 8 de junho. 
A decisão foi unânime em assembleia dos trabalhadores no 
último dia 2. A ata está disponível em nosso site.

TRABALHADORES APROVAM GREVE A PARTIR DO DIA 8!

Reajuste abaixo da inflação e redução de conquistas motivaram trabalhadores 
a indicar greve. Uma nova assembleia será realizada dia 7 de junho.

 Promoção de Inverno na Colônia

Confi ra a promoção de inverno na colônia de férias 
(válida a partir de 18 de junho até 28 de agosto):

De 2ª a 5ª - feira - casa pequena: R$ 70,00  (a diária)

De 2ª à 5ª feira - grande R$ 90,00 (a diária)

Obs: caso o associado deseje fechar um pacote  até 
o  fi nal de semana pagará o mesmo valor da diária da 
semana. 

Para passar o dia de 2ª a 5ª feira: 

Sócio: R$ 20,00
(fi lho de sócio a partir de 7 anos: R$ 20,00)
Não sócio a partir de 7 anos: R$ 30,00

Final de semana (de 6ª a domingo):

Casa pequena – R$ 90,00 (a diária)
Casa grande – R$ 110,00 (a diária)

Para passar o dia (de 6ª a domingo):            

Sócio: R$ 25,00
(fi lho de sócio a partir de 7 anos: R$ 25,00)
Não sócio a partir de 7 anos: R$ 35,00

PROMOÇÃO DE INVERNO NA COLÔNIA 
DE FÉRIAS DE NAZARÉ PAULISTA

 Sabesp

VITÓRIA: TRABALHADORES CONQUISTAM 10,03% DE REAJUSTE
Depois de ter a primeira proposta recha-

çada pelos trabalhadores, que ameaçaram 
entrar em greve, Sabesp avançou na pro-
posta que foi aprovada por ampla maioria 
em assembleia no dia 31 de maio.

Após quatro rodadas de negociação, 
muitos protestos, persistência dos traba-
lhadores e ameaça de greve, a campanha 
salarial dos sabespianos teve um desfecho 
vitorioso.

Centenas de companheiros e compa-
nheiras vindos de diversos municípios do 
Estado participaram da assembleia que 
aprovou a proposta “arrancada” da Sabesp 
na audiência do dia 31 no TRT.

Com três horas de atraso, a audiência 
foi exaustiva, visto que a Sabesp apresentou 
o reajuste, porém, queria dividi-lo em duas 
vezes (maio e novembro), o que foi recusa-
do veementemente pelo Sintaema e demais 
sindicatos.

Após muita discussão e recusa do par-
celamento, a Sabesp apresentou a proposta 
que segue:

PROPOSTA SABESP 2016:
-Reajuste de 10,03% sobre os salários e 

benefícios a partir de maio/16
-VR: de R$29,70 para R$32,68
-Cesta básica: de R$243,02 para 

R$267,39
-Gratifi cação de Férias: de R$1.560,54 

para R$ 1.717,06
-Auxílio-creche: de R$301,89 para R$ 

332,17
-Cesta de Natal: de R$243,02 para 

R$267,39
-Manutenção das cláusulas pré-

existentes, inclusive a garantia no emprego 
de 98% do efetivo e a Cesta de Natal;

-Compromisso de a Sabesp retomar as 
negociações para rediscutir o valor da cesta 
básica em novembro/16;

-Aplicação de 1% da folha no Plano 
de Cargos e Salários em novembro e o 
compromisso de a Sabesp reavaliar os 
critérios para aplicação do Plano de Cargos 
e Salários;

-Compromisso de a Sabesp liberar mais 
um diretor, o que fortalece a luta na base.

Diante da indefi nição do cenário nacional, no 
qual o país está nas mãos de um governo golpista 
que já vislumbra a retirada de direitos dos traba-
lhadores, e diante das propostas oferecidas para 
as outras categorias do Estado, com parcelamento 
de reajustes e ameaça de cortes nos benefícios, os 
trabalhadores avaliaram que a proposta obteve sig-
nifi cativos avanços, além de não ter tido nenhuma 
perda de conquistas.

“Vale ressaltar que outros importantes assun-
tos ainda serão discutidos com a empresa, a luta não 
terminou, vamos cobrar as questões da Sabesprev e 
PPR”, disse o presidente do Sintaema, Rene Vicente.

Contribuição assistencial
Para reforçar a luta, os trabalhadores apro-

varam a contribuição assistencial de 2% para não 
sócios e 1% para sócios, ambas divididas em duas 
vezes. O prazo para a entrega de cartas de contesta-
ção foi até o mês de maio. Parabéns aos trabalhado-
res pela união, pela participação, pelos protestos nas 
áreas, pela mobilização e resistência, mostrando que 
esta categoria é combativa e luta para defender seus 
direitos e conquistas.  Juntos na luta!

Litoral Norte:
Continua o assédio em

algumas áreas da Sabesp
Embora o Sintaema já tenha alertado 

as gerências por diversas vezes, inclusive 
culminando em reunião com a Superin-
tendência do Litoral Norte, ainda existem 
alguns locais em que o assédio moral é um 
tormento na vida dos trabalhadores. Vamos 
dar o último aviso: se esta prática nefasta 
continuar, o Sintaema vai tomar medidas 
judiciais cabíveis. Não vamos permitir que 
os trabalhadores sejam prejudicados em 
seu ambiente de trabalho com atitudes de 
chefi as ou gerências que não tratam seus 
subordinados com respeito. Esse problema 
foi levado à reunião com a Sabesp no dia 
10 de maio, e a direção da empresa tomou 
conhecimento da situação e vai averiguar 
as ocorrências. Estamos juntos!

Portanto, todos na assembleia dia 7, às 9h, em frente ao portão principal da Cetesb!

TRABALHADORES DE DIVERSAS ÁREAS SE MOBILIZARAM JUNTO AO SINTAEMA PARA ESSA CONQUISTA! PARABÉNS!
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 Empresas Privadas

COMPANHEIROS DAS EMPRESAS PRIVADAS ESTÃO JUNTOS NA LUTA!
REAJUSTE DE 9% PARA
OS TRABALHADORES DA

POLO SANEAMENTO AMBIENTAL
Os trabalhadores da Polo Saneamen-

to Ambiental de São José dos Campos 
fecharam acordo com reajuste salarial de 
9% e manutenção do acordo.

Aqui também vamos discutir a im-
plantação de benefícios do BSF – Benefí-
cio Social Familiar.

NA SERRAT O ACORDO
ESTÁ MANTIDO

Os trabalhadores da Serrat Ambiental 
de São Sebastião aceitaram a proposta 
da empresa com manutenção do acordo, 
e também entrarão na discussão sobre a 
implantação do Benefício Social Familiar, 
além de estudos para substituição da ban-
deira VR.

NOVA OPERSAN PRECISA
MELHORAR PROPOSTA

No dia 19 de maio o Sintaema, re-
presentando os trabalhadores da Nova 
Opersan de São Paulo, reuniu-se com 
representantes da empresa na Sede do 
sindicato.

Participaram da reunião dirigentes 
do  Sintsama(RJ), que representaram tra-
balhadores da Nova Opersan do Galeão, 
Santa Cruz e Bayer, e dirigentes do Sin-
dágua (MG), representando trabalhadores 
da Nova Opersan dentro da Vale do Rio 
Doce.

A proposta apresentada pela empresa 
está aquém do desejado e foi recusada 
pelos sindicatos. O único avanço se deu 
na PLR, uma vez que as melhorias reivin-
dicadas pelos sindicatos foram atendidas. 
Seguem as negociações, estamos juntos!

PROPOSTA DA COAMBIENTAL
É DE 10,50%

Depois das negociações a Coambien-
tal de Ubatuba ofereceu reajuste sobre os 
salários e benefícios de 10,50%. Os traba-
lhadores se reunirão em assembleia para 
avaliar a proposta.

Estamos juntos!

PAUTA É ENTREGUE NA
ATTEND AMBIENTAL

O Sintaema entregou a pauta de rei-
vindicações dos companheiros e compa-
nheiras da Attend Ambiental no dia 18 de 
maio, data em que a empresa reconheceu 
data- base.

Em breve o sindicato iniciará as ne-
gociações com a empresa e continuará o 
diálogo com os trabalhadores.

Juntos na luta!

Trabalhadores da Ecopolo aceitam a proposta

Trabalhadores da Servmar e Fox Water (BS e Entex) aprovaram as respectivas pautas de reivindicações em assembleias no mês de maio. 
Em breve iniciaremos as negociações. Juntos na luta!

Os companheiros e companheiras da 
Águas de Votorantim aprovaram 9,83% de 
reajuste + ampliação da concessão do be-
nefício de cesta básica para empregados 
afastados por acidente ou enfermidade (de 
6 meses para 1 ano)  + equiparação do piso 
salarial da Votorantim com Araçoiaba da 
Serra ( que é 10% maior).

Também houve melhorias na fórmula de 
avaliação de metas do acordo da PLR  2016 
para pagamento em 2017,  e firmou o pa-
gamento da PLR 2015 com a fórmula atual  
para o mês de Julho/2016. Está mantida a 
discussão visando implantar o convênio BSF  
( Benefício Social Familiar). Estamos juntos!

Águas de Votorantim: aprovado o acordo com ampliação de conquistas

Porém os companheiros (acima) vão cobrar a discussão em torno de novos benefícios sociais, e o Sintaema estará junto!

Pautas aprovadas na Servmar e Fox Water

Reunidos com o Sintaema no dia 30 de 
maio os trabalhadores da SAEG aprovaram 
em assembleia a greve para o dia 7 de ju-
nho, isto porque a proposta da empresa não 
atinge as expectativas.

Houve duas rodadas de negociação no 
mês de maio e a SAEG apresentou reajus-
te de 9,33% sobre salários e benefícios, 
porém outras importantes reivindicações 
não foram colocadas na proposta. Havia a 
reivindicação de dobrar o valor do vale-re-
feição, que hoje está em R$150,00, o que 
não constou na proposta. A empresa tam-
bém não encaminhou ofício ao prefeito de 
Guaratinguetá solicitando a implantação do 
Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) e ainda não se reuniu com o sindicato 
para pautar o Plano de Cargos e Salários.

 SAEG

TRABALHADORES DA SAEG PODEM ENTRAR EM GREVE

Diante disso os trabalhadores aprova-
ram greve. Uma nova assembleia será reali-
zada para avaliar a situação, e se a empresa 

não melhorar a proposta, será ratificada a 
greve. Juntos na luta!
Assembleia dia 6 de junho, às 17h. Participem!

Os trabalhadores da Águas de Araçoiaba aprovaram no dia 25 de maio 
9,83% de reajuste + ampliação da concessão do benefício da cesta básica 
para empregados afastados por acidente ou enfermidade, que passou de 6 
meses para 1 ano.

Também aprovaram a melhoria da fórmula de avaliação de metas do 
acordo da PLR  2016 para pagamento em 2017  e firmaram o pagamento da 
PLR 2015 com  a fórmula atual para o mês de Julho/2016.

A discussão sobre a implantação do convênio do Benefício Social Fami-
liar está mantida. Juntos na luta!

Águas de Araçoiaba fecha acordo com os trabalhadores
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 Não ao PLS 257/2016! Para todos os funcionários e servidores públicos do país, e para quem ainda sonha com concursos públicos:

 Fundação Florestal

O Sintaema lamenta profundamente o falecimento da 
companheira Leda Matos Guimarães Marcato, no dia 31 de 
maio.

D. Leda era delegada sindical pela Sabesp da Penha, 
uma pessoa muito querida e de grande atuação sindical, e 
que fará muita falta para todos nós.

 Nota de Falecimento

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian
Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 24.298 - Projeto gráfico e diagramação: Zyon Arte Visual e Web

Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050
Fone: 3329.2500 - www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.br

Tiragem: 13.500 exemplares

 Política para as Mulheres

No dia 18 de maio de o Sintaema participou do 2º Encontro 
de Mães Trabalhadoras na Indústria, evento promovido pela 
CNTI- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. 
Os temas “Assédio Moral no Trabalho” e “Mulheres Mães Tra-
balhadoras” foram amplamente debatidos no encontro, que 
tem por objetivo contribuir para capacitação e formação das 
mulheres em sua ascensão no trabalho e na sociedade.

 Mulheres, o Sintaema está com vocês em suas lutas!

SINTAEMA NA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
Sob o lema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”, representantes do Sintaema marcaram presença na 4ª 

Conferência Nacional de Política para as Mulheres, em Brasília, de 10 a 12 de maio último.
Com a presença da presidenta afastada Dilma Rousseff, o evento debateu importantes ações para fortalecer a luta das mulheres.

A conferência reforça as estratégias de diálogo com e 
entre os Organismos de Políticas para as Mulheres, os Con-
selhos de Direitos da Mulher, assim como com as demais 
organizações de mulheres feministas e cria mecanismo de 
mobilização e de representação fortes e atuantes, em todos 
os níveis de federação. Esse importante evento tem abran-
gência nacional e pretende dialogar com todas as mulheres 
brasileiras, em especial, os segmentos organizados de mu-
lheres e os governos.

Mais informações sobre a conferência, acesse:
http://www.spm.gov.br/4cnpm

HORTO FLORESTAL:
FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA– DELEGADO

JORGE LUIZ VARGAS IEMBO MAT, 0961 – SUPLENTE
INTERVALES:

FAUSTINO AVELINO RIBEIRO – DELEGADO
JOSÉ FLOIDO– SUPLENTE

PETAR:
ASSIS ANTONIO DA SILVA (TANAKA) – DELEGADO

ANTONIO MODESTO PEREIRA (MODESTO)– SUPLENTE
CANANEIA:

GENESIO BARRETO – DELEGADO

Em operação nas Estações Ecológicas da Jureia e 
do Chauás no mês de maio os guarda-parques fi zeram 
apreensão de armas e até motosserra. Mesmo sem 
equipamentos de fi scalização e uniformes decentes es-
ses companheiros exercem um excelente trabalho em 
defesa do meio ambiente. Parabéns, o Sintaema conti-
nua na luta para melhorar essas condições de trabalho 
e pelo merecido reajuste salarial.

SUCESSO AOS DELEGADOS E SUPLENTES ELEITOS
Para representar os trabalhadores e trabalhadoras da 

Fundação Florestal nos locais de trabalho foram realizadas 
as eleições para delegado sindical e suplente no dia 13 de 
maio. O delegado é o elo entre o sindicato e o trabalhador, 
portanto exerce um importante papel na defesa dos direitos 
e conquistas.

Parabéns aos eleitos, sucesso sempre! Estamos juntos!

JUREIA:
FABIO ALEXANDRE CLEMENTE ABEL– DELEGADO
MARCIO DE LARA DIONIZIO (TICO) – SUPLENTE

PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR:
ALEXANDRE PEREIRA CORRÊA – DELEGADO
MÔNICA GOMES DE OLIVEIRA  – SUPLENTE

LITORAL NORTE:
OLINDA ROSA DA CONCEIÇÃO – DELEGADA

SUELY MORAES FRANCO – SUPLENTE
CAMPINAS E REGIÃO:

LUCIANO SALMAR TAVEIRA – DELEGADO

GUARDA-PARQUES
APREENDEM MAIS ARMAS  

Por pressão dos governadores do PSDB não haverá co-
missão para estudo do PL 257/16 que  estabelece regras im-
positivas como condição para que a União possa renegociar 
as dívidas dos Estados, e se aprovado, todo o FUNCIONALIS-
MO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL estará seriamente 
prejudicado.

De autoria do PRESIDENTE GOLPISTA MICHEL TEMER 

em parceria com os Governos Estaduais, o PL  prevê a obri-
gação do Estado de cortar, durante 2 anos, vários direitos dos 
servidores e militares, dentre eles:

1) aumenta a contribuição previdenciária de 11 para 14%;
2) proíbe aumento de salário (inclusive de aposentados);
3) proíbe progressão na carreira;
4) proíbe concurso público e de chamar os já aprovados.

Esses e outros vários direitos estão correndo perigo se 
esse projeto for aprovado.

As consequências para a sociedade, como um todo, tam-
bém serão catastrófi cas.

Leia o projeto de lei na íntegra em nosso site, vamos as-
sinar e divulgar:

www.sintaemasp.org.br

ENCONTRO DE MÃES TRABALHADORAS


