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Ainda nesta edição:
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Sintaema
em ação

 Sabesprev

PREVIC: INCENTIVO MAIOR SOMENTE NA CRIAÇÃO DE UM NOVO PLANO

2
Bola no pé

na Odebrecht

Sintaema foi até Brasília na tentativa de aumentar o incentivo, porém essa possibilidade 
somente se daria após migração e com a criação de outro plano previdenciário.

Leia na página 3

 Política

DIA DE MOBILIZAÇÃO E LUTAS
PELO EMPREGO E GARANTIA DE DIREITOS

Centrais, sindicatos e movimentos sociais realizaram uma grande manifestação na Av. Paulista 
contra as tentativas do governo golpista em querem desmontar a CLT - Leia na página 3
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A integração no futebol promovido pelo Sintaema 
com os trabalhadores da Odebrecht e companheiros 
de outras categorias, como metalúrgicos e correios, 
já virou tradição, tamanho o sucesso e participação de 
todos no 5º Quadrangular da Odebrecht, no dia 9 de 
agosto, na Quadra do Maringá, em Mauá.

O deputado estadual Átila Jacomussi e o líder sin-
dical dos Metalúrgicos do ABC, Denis Caporal presti-
giaram o show de bola dos companheiros.

O espírito esportivo e a integração depois do fu-
tebol garantem ao evento a sua continuidade a cada 
ano, e cada vez melhor. Juntos na luta, juntos no es-
porte!

Como defensor do saneamento, do meio am-
biente e de seus trabalhadores, o Sintaema foi 
eleito no último dia 9 para o Conselho Federal do 
Comitê da Bacia do Paranapanema, na pessoa do 
diretor Antonio Carlos de Mello.

O assento do sindicato neste importante fórum 
se deu pela sociedade civil organizada. 

A posse contou com prefeitos e outras autori-
dades locais. O sindicato terá atuação participativa 
e contribuirá nas discussões acerca dessa Bacia.

Juntos na luta!

Para discutir a segurança patrimonial e cobrar 
providências o Sintaema esteve no dia 9 de agosto 
na Sabesp-CS. Os pontos abordados foram os reser-
vatórios e elevatórias de água e esgoto da MO que 
estão com aspecto de abandono, com furtos de fiação 
e ponto de usuários de drogas que ameaçam os se-
guranças. Essa situação coloca os trabalhadores em 
risco e os expõem à violência.

 A Sabesp informou que está renovando os con-
tratos de segurança e com isso modernizará o siste-
ma, com mais tecnologia e eficiência. O Sintaema vai 
acompanhar.

 Já no dia 10 o Sintaema esteve na Sabesp-CR e 
questionou a empresa quanto ao novo procedimen-
to PRE 0009, que trata do credenciamento de agente 
de saneamento e oficial de manutenção para dirigir 
caminhões e equipamentos automotivos acima de 10 
toneladas.

 Para o sindicato este procedimento vai aumentar 
cada vez mais a multifuncionalidade na Sabesp e o 
risco de acidentes aos trabalhadores que vão operar 
esses equipamentos, além de abrir a possibilidade 
de extinguir a profissão de motorista da empresa. 
Também deve-se levar em conta que não há direito 
a vantagem pessoal e eles ainda podem levar muitas 

A proibição da entrada dos animais na colônia 
de férias passa a vigorar a partir de 1º de dezembro 
de 2016 e não no mês de agosto, como foi publica-
do anteriormente.
 
Os motivos da proibição dos animais na colônia:
 

1º) Os animais ficam soltos nas parte interna da 
colônia e muitos deles fazem as suas necessidades 
fisiológicas na grama e na maioria das vezes seus 
donos acabam esquecendo de limpar, e isto aca-
ba acarretando problemas desagradáveis, uma vez 
que as crianças e mesmo os adultos acabam pisan-
do sem querer na sujeira e a levando para dentro 
das casas a até mesmo para dentro de seus carros.

2º) No parquinho, que é de uso exclusivo das 
crianças, os animais também acabam fazendo suas 
necessidades na areia e isso pode ocasionar doen-
ças nas pessoas.

3º) Muitas vezes os animais acabam subindo 
nos sofás e até dormem nas camas. Queremos dei-
xar claro que os móveis são de uso das pessoas e 
não dos animais.

Este assunto foi discutido no seminário da di-
retoria do Sintaema e aprovado por unanimidade 
pela proibição da entrada de animais de estimação 
de qualquer espécie na colônia de férias.

Contamos com a compreensão de todos!

Departamento de Esporte,
Cultura e Lazer

Retificação do Informe
da Colônia de Férias

 Sabesp

SINTAEMA EM AÇÃO

multas de trânsito.
Na Sabesp-MO o Sintaema e delegados sindicais 

estiveram no último dia 17 em reunião com o superin-
tendente para tratar das demandas das áreas. Todas 
as falas foram unânimes em criticar a terceirização 
que prejudica os usuários e a imagem da empresa.

Outro ponto colocado foi a apresentação do estu-
do da manobra fixa, e a implantação da escala 4x2x4 
para esses trabalhadores.

A importância da transparência no plano de car-
gos e salários, a realização de concurso público e 
melhorias nas unidades também foram demandas 
reivindicadas, além das questões acima relatadas da 
segurança patrimonial e o novo procedimento que au-
toriza os credenciados a dirigir veículos acima de 10 
toneladas.

O Sintaema avisou que não vai aceitar essa alte-
ração pacificamente, e que acionará todos os órgãos 
competentes para proteger os trabalhadores.

Também ficou acertado que o assunto “banco de 
horas” na Oeste não existe e temos que seguir o que 
está no acordo coletivo. Hora trabalhada é hora paga.

A reunião foi produtiva e vamos acompanhar as 
medidas que a Sabesp se comprometeu a fazer.

Juntos na luta!

SINTAEMA NO
COMITÊ DE BACIAS

 Bola no pé

QUADRANGULAR DA ODEBRECHT JÁ VIROU TRADIÇÃO!
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 Política

DIA DE MOBILIZAÇÃO E LUTAS
PELO EMPREGO E GARANTIA DE DIREITOS

Centrais, sindicatos e movimentos sociais realizaram uma grande manifestação na Av. Paulista 
contra as tentativas do governo golpista em querem desmontar a CLT

Milhares de manifestantes se reuniram no 
dia 16 de agosto – Dia Nacional de Mobilização 

e Lutas em frente ao prédio
da FIESP, na Avenida Paulista para erguer 

suas bandeiras pelo emprego
e garantia dos direitos.

Com gritos de “Fora Temer” e uma grande vaia ao 
Ministro da Saúde, Ricardo Barros, por declarar “que 
os homens vão menos ao médico porque trabalham 
mais”, os manifestantes cantaram o Hino Nacional e 
mostraram que esse governo não conseguirá calar a 
voz dos trabalhadores com seu projeto patronal.

Ponte para o inferno
A tal “Ponte para o futuro” propagandeada por 

esse governo golpista está mais para uma ponte para 
o inferno, tendo Temer como mordomo do diabo. O 
país está sem rumo, o desemprego cresce, os juros 
sobem, a constante ameaça de privatização de esta-
tais, a entrega do pré-sal para estrangeiros e a vontade 
insana de destruir os direitos dos trabalhadores fazem 
parte da pauta ultraliberal desse governo ilegítimo.

Trabalhadores podem fazer uma greve geral
“Um, dois, três, quatro, cinco mil, se mexer em 

nossos direitos nós paramos o Brasil”. Com este grito 
de guerra os milhares de manifestantes mostraram 

que a classe trabalhadora não se curvará a esta agen-
da conservadora e privatista do governo golpista, e 
o dia de hoje foi apenas um “esquenta” das mobili-
zações que virão em defesa dos direitos trabalhistas.

“O dia de hoje, além de simbolizar um marco im-
portante da unidade das centrais simboliza também o 
início de uma jornada da qual a classe trabalhadora 
precisa ter consciência do seu papel”, disse o presi-
dente da CTB, Adilson Araújo. “O que está por trás do 
discurso de modernização do trabalho é exatamente o 
rancor dos dirigentes da Fiesp e a intenção deles de 
trazer de volta o tempo da escravidão”, concluiu.

“Este governo que não foi eleito pelo povo não vai 
tirar os direitos dos trabalhadores, nós vamos prepa-
rar uma greve geral se preciso for, os trabalhadores 

 Sabesprev

PREVIC: INCENTIVO MAIOR SOMENTE NA CRIAÇÃO DE UM NOVO PLANO

Sem medir esforços para tentar aumentar o 
incentivo de 60% para 85% o Sintaema conse-
guiu uma audiência em Brasília na Previc e este-
ve com o auditor contratado, Keyton Pedreira, o 
Sintius e a Sabesp para uma negociação, no dia 
11 de agosto.

Sobre o incentivo de 85%, a Previc informou 
que um novo incentivo pode ser avaliado, porém 
somente depois de passado o processo de mi-
gração e a partir daí a criação de um novo plano 
previdenciário, com novas regras e um incenti-
vo maior, desde que o plano novo seja avalizado 
pelo Conselho Administrativo da Sabesp e pelos 
órgãos do governo estadual, como o Codec e 
CPS.

Sintaema foi até Brasília 
na tentativa de aumentar 
o incentivo, porém essa 

possibilidade somente se 
daria após migração e com 

a criação de outro plano 
previdenciário.

A Previc também reafirmou o prazo de 13 
dias para a migração.

Vale ressaltar que este incentivo de 85% já 
havia sido conquistado em 2011 pelas ENTIDA-
DES em negociações com a SABESP, porém não 
foi concretizado em decorrência da não aceitação 
de um acordo judicial por parte da AAPS.

 O Sintaema, Sintius e Sabesp também pe-
diram para que fosse incorporada no cálculo de 
migração a rentabilidade, porém a Previc infor-
mou não ser possível devido às leis atuais que 
não permitem alterar as premissas atuariais.

Quanto à possibilidade da criação de um novo 
plano, este é um assunto que dependerá de um 
amplo debate com a categoria e com a Sabesp 

posteriormente.
Frente a isso, o Sintaema reitera que:
 - O atual processo de migração ocorrerá com 

incentivo original oferecido pela empresa e apro-
vado pela PREVIC de 60%. 

O período de migração de apenas 13 dias 
terá início no dia 18/08/2016 e irá até o dia 
30/08/2016.

 - A opção pela migração é individual, e cada 
um deve analisar suas necessidades financeiras 
pessoais para fazer sua escolha pela permanên-
cia no BD ou pela migração para o Sabesprev 
Mais. Reforçamos que esta nova possibilidade 
aberta agora junto à PREVIC não deve influenciar 
ou postergar sua escolha, que será irreversível.

e trabalhadoras desse país não vão aceitar que tirem 
nossos direitos”, disse Onofre Gonçalves, da CTB.

“É preciso unidade, e a classe trabalhadora lutará 
por seus direitos e por um projeto de desenvolvimen-
to que não seja esse que tenta destruir a CLT”, disse o 
presidente do Sintaema, Rene Vicente. Juntos na luta!

O auditor contratado pelo Sintaema, Keyton Pedreira, fez diversos questionamentos ao presidente da Sabesprev na reunião do dia 4 de agosto na Sabesp
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Assembleia Geral de Prestação de Contas do Sintaema - Ano 2015
Dia 31 de agosto de 2016 (Quarta-feira), às 17h30 na  Sede do Sintaema

O Copom decidiu no mês passado em manter a 
taxa básica de juros, a Selic, em 14,25%. Na ocasião 
as centrais protestaram porque o Brasil tem uma das 
maiores taxas básicas de juros do mundo, e isso re-
flete negativamente sobre a economia do país e con-
sequentemente sobre os trabalhadores. O Sintaema 
esteve presente no protesto dia 19 de julho, em frente 
ao Banco Central, na Avenida Paulista.

A Selic é referência para outras taxas de juros (fi-
nanciamentos) e para remuneração de investimentos.

Portanto, todo o tipo de financiamento é afetado 
com esses juros exorbitantes: cartão de crédito, em-
préstimos, cheque especial, empréstimos. Os traba-
lhadores ficam reféns desses juros.

Atualmente o país passa por um momento de de-
semprego e é necessária a retomada do crescimento 
econômico, porém os juros altos desestimulam essa 
retomada privilegiando quem vive de especulação de 
renda.  “As bandeiras dessa luta – desemprego, juros 
altos, reforma da previdência – atingem as bases de 
todas as centrais porque ameaçam direitos de toda a 
classe trabalhadora”, diz Wagner Gomes, secretário 
geral da CTB.

 
Por que o Copom aumenta a taxa básica de 

juros?
O Copom - Comitê de Política Monetária do Banco 

Central - eleva a taxa de juros alegando controle da 
inflação, já que essa taxa, a Selic, é o parâmetro usado 
pelos bancos para empréstimos.

Com os juros altos, as pessoas tendem a consu-
mir menos, gerando menos dinheiro em circulação e 
resultando na queda da inflação.

Porém, os efeitos dessa política são desfavoráveis 
à economia do país.

O que acontece quando os juros caem?
Quando a taxa Selic está mais baixa ocorre o in-

verso: as pessoas consomem mais devido a facilidade 
de obtenção de crédito, empréstimos e financiamen-
tos mais baratos. Com isso a inflação sobe devido a 
ter mais dinheiro em circulação, porém há elevação 
das compras e investimentos.

  
A quem interessa o aumento dos juros? 
De acordo com o economista Ladislaw Dowbor, 

em matéria ao Sindicato dos Bancários, a elevação da 
taxa básica de juros só beneficia os bancos, visto que 
transfere centenas de bilhões em recursos públicos 

 Reflexão

UNIDOS CONTRA OS JUROS ALTOS - O POVO NÃO AGUENTA MAIS!
para intermediários financeiros, além de não reduzir 
a inflação.

 Para o economista, o Banco Central parte do 
pressuposto de que a inflação no país é causada pela 
demanda excessiva, e isto, segundo ele, não corres-
ponde à realidade.

“Só se justificaria aumentar a Selic se a inflação 
fosse causada pela demanda. Lógico que quando se 
compra muito, acima da capacidade produtiva de um 
país, isso leva à inflação. Mas não é absolutamente o 
caso do Brasil porque aqui temos uma subutilização 
do equipamento produtivo”, diz o professor. E acres-
centa: “A maior parte dos países desenvolvidos tem a 
taxa de juros da dívida pública, o equivalente à Selic 
daqui, próxima de zero. Nos países da Europa, os Es-
tados Unidos, o Japão... a taxa Selic deles é próxima 
de zero e eles não têm inflação”.

O aumento da Selic só beneficia as instituições 
financeiras, principais detentoras de títulos da dívida 
pública, segundo o economista. “Quando se aumenta 
a Selic, aumenta-se a dívida pública e isso leva a uma 
transferência dos recursos públicos, ou seja, dos nos-
sos impostos, para o intermediário financeiro. E tudo 
isso a pretexto de defender a população da inflação”.

Dowbor afirma ainda que, ao aumentar a Selic, o 
BC está cedendo à pressão dos grupos financeiros 
nacionais e internacionais. “Os grupos internacionais 
pegam dinheiro no Japão, por exemplo, onde os ju-
ros são baixos, e aplicam na dívida pública brasileira, 
onde os juros são altos”. 

E mais: de acordo com o economista, o que existe 
é o que ele chama de inflação construída. “A mídia 
consulta economistas sobre sua previsão de inflação 
que em geral é alta. Depois, amplamente divulgada na 
mídia, isto gera predisposição para elevar os preços 
por parte de milhões de empresas produtoras e co-
merciantes. Ou seja, gera-se inflação pela expectativa 
da inflação”, diz. E a grande maioria dos economistas 
consultados pela mídia, ressalta Dowbor, são ligados 
ao mercado financeiro, de bancos. 

Os efeitos nocivos dos juros altos – Um cír-
culo vicioso                 

Os juros altos causam um círculo vicioso: deses-
timulam o investimento, o que prejudica o setor pro-
dutivo, que, por sua vez baixa a oferta e provoca mais 
inflação, o que faz os juros subirem mais, e assim 
sucessivamente.

O custo da dívida também sobe quando os juros 

estão altos. Com isso, o governo envia mais recursos 
para pagar estes juros, recursos estes que deixam de 
ser investidos em programas sociais, infraestrutura, 
educação e outros setores importantes para a socie-
dade.

Com os juros elevados ocorre um desestímulo no 
consumo, já que este fica mais caro, o que faz com 
que o empresariado reduza a produção e diminua as 
contratações. Quanto mais trabalhadores sem empre-
go, mais se diminui o consumo.

No mercado externo, os juros altos fazem com que 
a aplicação em títulos brasileiros fique mais atrativa, 
ou seja, a taxa de câmbio diminui a competitividade 
da indústria nacional, impactando negativamente as 
exportações e o emprego.

Portanto, juros altos não interessam ao povo bra-
sileiro, mas sim aos bancos e ao mercado especula-
tivo. O Brasil precisa mudar essa política para cres-
cer, se desenvolver. A população menos favorecida 
precisa ter mais acesso aos serviços básicos com 
qualidade.

Porém, enquanto tivermos esses juros exorbitan-
tes, pagando juros de dívidas imensuráveis, o país 
trava no círculo vicioso, e os que mais sofrem com 
essa política, como sempre, são os trabalhadores e 
os mais carentes.

Chega de enriquecer bancos e
empobrecer a classe trabalhadora!

É preciso conter a alta dos juros. De for-
ma geral o aumento nos juros beneficia os 
bancos por causa da diferença entre o custo 
de captação do banco e os juros cobrados do 
cliente e a taxa Selic. Já as empresas e tra-
balhadores são prejudicados com a elevação 
de juros, setores varejistas, construção civil, 
investimentos públicos, tudo fica mais difícil 
pela elevação de juros enquanto os bancos 
ganham exorbitantemente em cima de em-
préstimos e financiamentos.

Assim o país fica estagnado! Vamos to-
dos lutar por uma mudança para que os juros 
caiam, o país possa retomar o crescimento 
e os trabalhadores possam ter qualidade de 
vida, com maior geração de renda, maior po-
der de compra e mais empregos.

Vamos todos juntos nesta luta!


