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Em alusão à chegada da Primavera e ao Dia da Ár-
vore – 21 de setembro, o Departamento de Saneamento 
e Meio Ambiente e o Departamento de Esporte, Lazer e 
Cultura do Sintaema promoveram o plantio de 250 mu-
das de árvores nativas e frutíferas, no próprio dia 21.

Esta foi a 4ª etapa do plantio e contou com a estima-
da ajuda de estudantes de escolas municipais de Nazaré. 
Esponja do mato, araçá, amora nativa, gabiroba, ingá 
mirim e fruto do pombo foram algumas das espécies 
plantadas. Para 2017 o objetivo será a criação de uma 
trilha ecológica de 1800 metros na mata ciliar da represa 
em um trecho já refl orestado pelo próprio sindicato há 
alguns anos. 

Depois de cumprida a etapa de refl orestamento da 
Colônia a trilha a ser criada será estendida para 3 mil 
metros. 

 Meio ambiente

POR MAIS VERDE NA COLÔNIA!

Sobre o plano previdenciário BD, para as pessoas que 
não migraram, as entidades questionaram sobre a possibi-
lidade de se diluir o défi cit atuarial em 21 anos ao invés de 
11 que é como será feito. A empresa disse que fará uma 
verifi cação, e não havendo nenhum impedimento legal não 
irá se opor. Se os participantes do plano tiverem mais tem-
po para pagar o défi cit atuarial as parcelas serão menores e, 
portanto, mais fáceis de pagar.

Além disso, foi solicitado que a empresa realize algu-
mas mudanças na regra do plano previdenciário “Sabesprev  
Mais”, como a inclusão de uma cláusula que adicione o “Be-
nefício de Risco” que trata da garantia de suplementação 

 Sabesprev

COM PREVIDÊNCIA E SAÚDE NA PAUTA,
SINTAEMA SE REÚNE COM O PRESIDENTE DA SABESP

O Sintaema, juntamente como Sintius, 
Associação Sabesp e APU reuniram-se 

no último dia 20 com o presidente da 
Sabesp, Jerson Kelman, e com o diretor 
corporativo, Manuelito Magalhães, para 

tratar de assuntos referentes
aos planos previdenciário

e médico da Sabesprev.
para o companheiro que se aposente por invalidez e uma 
cláusula que adicione a “Renda Atuarial”, que garante re-
cálculos do benefício durante o recebimento possibilitando 
que ele se estenda pelo maior tempo possível. A empresa 
se comprometeu a realizar a mudança caso não exista im-
pedimento legal.

Ainda sobre o plano previdenciário, tratando da liminar 
conseguida pela a AAPS que proíbe os trabalhadores que 
migraram para o plano Sabesprev Mais de levarem a par-
cela depositada pela empresa e os rendimentos, a Sabesp 
informou que as migrações foram concretizadas com su-
cesso e dentro do que havia sido acordado e, ainda, que está 

Eleições Sabesprev: Vitória do Sintaema
Com 1139 votos o candidato do Sintaema ao Con-

selho Deliberativo da Sabesprev, José Antonio Faggian, 
venceu as eleições, que terminaram ontem (21).

O candidato ao Conselho Fiscal, José Mairton Perei-
ra Barreto fi cou em 2º lugar, com 1200 votos, e será su-

trabalhando para derrubar a liminar e garantir o direito dos 
trabalhadores que optaram pela migração.   

Por fi m cobramos uma posição sobre o plano de saú-
de “Pleno” que atende os trabalhadores da ativa e que vem 
apresentando défi cit nos últimos tempos. A empresa infor-
mou que o que tem sido tratado na comissão especial, que 
foi criada para discutir o plano de saúde, e que as entidades 
participam tem sido encaminhado, e que o novo modelo de 
plano já está sendo formatado e em breve será apresentado.

O Sintaema e demais entidades continuarão em seu 
propósito de acompanhar e cobrar as medidas necessárias 
em defesa dos trabalhadores. Juntos na luta!

plente. Este resultado, com a vitória de Faggian ao Con-
selho Deliberativo e a suplência do companheiro Mairton 
demonstram que a categoria sabe do engajamento e 
comprometimento dos representantes do Sintaema com 
os trabalhadores.

E principalmente, pelo trabalho transparente que 
ambos se propõem a fazer nos conselhos da Sabesprev, 

assim como já fazem nas campanhas salariais em defesa 
dos direitos e conquistas dos trabalhadores.

As bandeiras levantadas na campanha serão postas 
em ação! O Sintaema agradece a todos pela confi ança 
depositada, na certeza de estar no caminho certo com o 
apoio dos trabalhadores da Sabesp. 

Juntos na luta!

SINTAEMA APOIA A GREVE DOS BANCÁRIOS
 

Os companheiros e companheiras bancários estão há quase 30 dias 
em greve porque os banqueiros, apesar de todo lucro que obtêm
(ver tabela), não apresentam uma proposta digna.
 

Trabalhadores de 13.254 agências e 28 centros administrativos estão com ati-
vidades paralisadas, o que representa 57% das locais de trabalho em todo o Brasil.

Os trabalhadores reivindicam 9,62% de reajuste salarial mais aumento real de 
5%, porém a Fenaban manteve a proposta de 7%.

É uma proposta indigna tendo em vista os lucros exorbitantes dos bancos, por 
isso apoiamos a decisão dos bancários em manter a greve até que se apresente 
uma proposta decente.

Juntos na luta!

 Juntos na luta

Depois de algumas reuniões o Sintaema negociou e 
conseguiu o desconto de 10% no Seguro de Vida em Grupo 
para os trabalhadores e trabalhadoras da Cetesb que op-

 Cetesb: Sintaema em ação

Sintaema consegue desconto no seguro de vida
taram por este benefício. O Sintaema continuará fazendo 
gestões no sentido de sempre obter melhorias aos traba-
lhadores. Juntos na luta!



 Uma visão geral do saneamento

DIEESE ELABORA ESTUDOS SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO BRASIL
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Os companheiros e companheiras da Odebrecht estão 
elegendo seus representantes para a Comissão Sindical, 
que exerce importante papel na defesa dos trabalhadores 
no local de trabalho.

Em breve divulgaremos o resultado. Estamos juntos!

O Dieese – Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos produziu um estudo que 
mostra em números a “Visão Geral dos serviços de água 
e esgotamento sanitário no Brasil” com base até 2014 e 
realizou uma explanação sobre o assunto para a diretoria 
do Sintaema no dia 19 de setembro.

Os estudos são importantes porque além de mostrar 
um panorama do setor, aponta para uma questão muito 
preocupante: a iminência do crescimento da presença 
do setor privado, inclusive estrangeiro, nas empresas 
de saneamento. Hoje a iniciativa privada é responsável 
por 14% no atendimento de serviços básico no Brasil, 
porém, o BNDES já avisou que o saneamento básico será 
prioridade do banco na questão de investimentos, inclu-
sive com fi nanciamentos para empresas privadas atra-
vés do PPI – Programa de Parceria nos Investimentos.

Nesse ensejo três companhias estaduais de sanea-
mento já estão na fi la do PPI: a Cedae (RJ), Caerd (Ron-
dônia) e Cosanpa  (Pará).

Esses mesmos estudos mostram que a concessão 
de um setor tão essencial e que não pode ser visto pela 
ótica do lucro e sim pelo caráter social como saneamen-
to pode ser uma experiência desastrosa: cidades como 
Berlim e Paris privatizaram esses serviços e depois vol-

 Empresas Privadas

Saeg: Pela PLR para os trabalhadores

No último dia 23 o Sintaema entregou um ofício ao 
prefeito de Guaratinguetá, Francisco Carlos Moreira dos 
Santos, pedindo a criação da Participação nos Lucros e/ou 
Resultados para os trabalhadores da SAEG.

O prefeito foi solícito e vai encaminhar o ofício para a 
análise da Câmara de vereadores. O Sintaema acompanhará 
o trâmite e lutará para que essa reivindicação seja concreti-
zada. Juntos na luta!

 Odebrecht Ambiental

Eleições sindicais na Odebrecht

taram a estatizá-las. A Perda de água também foi abor-
dada nos estudos apresentados, e nesse contexto ressal-
tou-se que a perda na distribuição de água no Brasil se 
mantém na média de 35% desde 2003, enquanto que a 
média europeia é de 25%. Em países como Alemanha e 
Japão as perdas estão em 8%.

Foi ressaltada a necessidade de investimentos na 
infraestrutura do setor, com perspectiva de fi nancia-
mentos de R$ 37 bilhões até 2018 via PAC, mostrando a 
evolução dos fi nanciamentos: em 2000 os investimentos 
no setor eram de R$200 milhões e em 2014 chegou-se 
a R$1,8 bilhão. Houve diminuição no emprego formal. A 
parte mais crítica dos estudos é que mostra que temos 
somente 56% de cobertura de estoto no país, sendo o 
Sudeste é a região mais avançada nesse sentido, com 
84,91% e a pior cobertura está no Norte, com apenas 
4%.

Concluímos que há muito a fazer na área de sanea-
mento, porém sabemos que privatizar esse setor não é a 
solução, e sim uma boa gestão pública com prioridades 
de investimentos nessa área vital para a saúde e bem 
estar da população.

Confi ra este estudo na íntegra no site do DIEESE:
http://www.dieese.org.br/

 Fundação Florestal

MUDANÇA DE ENDEREÇO CAMINHA A PASSOS LARGOS,
ENQUANTO QUE REPOSIÇÃO SALARIAL NÃO SAI DO PAPEL

Mudança intempestiva causa apreensão nos 
trabalhadores

Desde 2014 sem reposição salarial, os traba-
lhadores da Fundação Florestal estão diante de 
mais um problema: a mudança de endereço da 
Fundação, que deve ir para a Secretaria de Meio 
Ambiente- SMA, em Pinheiros.

Indignados com tal decisão tomada unilate-
ralmente pelo Secretário Ricardo Salles, que se-
quer debateu o assunto com os trabalhadores, o 
Sintaema, entidades e associações representati-
vas dos trabalhadores do Instituto Florestal, que 
também irá para a SMA, reuniram-se no último 
dia 28 no Horto Florestal para debater o assunto.

A reunião era dos funcionários, e para surpre-
sa de todos o próprio secretário apareceu para 
esclarecer os motivos da mudança. Ele alegou 
que a medida visa melhorar a efi ciência admi-
nistrativa dos serviços da Fundação e do Insti-
tuto junto à SMA. A alegação foi rebatida pelos 
trabalhadores, porque esta efi ciência já existe. 

Há anos os trabalhadores estão no Horto e suas 
atribuições são realizadas com profi ssionalismo 
e dedicação. Portanto, o motivo alegado pelo se-
cretário, defi nitivamente, não cabe.

O Sintaema não perdeu a oportunidade e 
questionou o secretário sobre a reposição sala-
rial dos trabalhadores, porém o secretário se ne-
gou veementemente a falar sobre esse assunto, 
e que estava ali somente para falar sobre a mu-
dança de endereço. Foram levantadas dúvidas e 
também posicionamentos dos trabalhadores so-
bre o sucateamento da Fundação e do Instituto, e 
agora essa medida intempestiva, a contrariedade 
que isso traz na questão ambiental, no princípio 
da pegada ecológica, uma vez que esse desloca-
mento traz ao debate a mobilidade urbana. Junto 
com esta mudança tem a questão da revisão dos 
contratos de vigilância nas unidades do Interior, 
outro tema que preocupa os trabalhadores visto 
que a segurança já é defasada. O Sintaema ques-
tionou o secretário sobre as principais preocupa-
ções do impacto social que isto causará na vida 
dos companheiros e companheiras: deslocamen-
to, refeição (Pinheiros é um bairro caro e o vale 
está defasado), espaço físico e estacionamento, 
entre outras.

O secretário, por sua vez, afi rmou perante 
todos os presentes naquela reunião e fi rmou 
compromisso de resolver todos os problemas 
provenientes da mudança de endereço, inclusive 
de prover verba necessária para complementar 
o vale-refeição e dar soluções logísticas de des-

locamento e espaço para estacionamento. Mais 
uma vez o Sintaema expôs suas preocupações 
e, devido à rotatividade de secretários à frente da 
pasta de Meio Ambiente pediu ao secretário que 
fi rme esse compromisso em documento.

O secretário se dispôs a receber o Sintaema 
nos próximos dias, e esperamos que ele cumpra 
com o que se comprometeu a fazer, já que a de-
cisão da mudança foi feita de maneira deliberada.

E os trabalhadores do Interior, como ficam?
E enquanto tentamos entender e resolver esta 

medida que afetará diretamente a vida dos traba-
lhadores da Capital, os companheiros do Interior 
sofrem com instalações precárias, telhados cain-
do, frota em péssimo estado, falta de segurança, 
de uniformes e problemas arcaicos na comunica-
ção (telefone e Internet).

Este assunto o Sintaema também levará ao 
secretário na reunião. Vamos continuar lutando, 
sindicato não permitirá que a mudança acarrete 
prejuízos aos trabalhadores além dos que eles já 
estão tendo com a defasagem salarial. E vamos 
cobrar novamente a reposição. Estamos juntos!
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O anúncio causou indignação de vários setores da so-
ciedade e estudantes já estão nas ruas protestando contra a 
medida que, de acordo com especialistas e até ex-ministros 
da educação, pode aumentar a desigualdade.

Com a reforma, apenas Português, Matemática e Inglês 
serão obrigatórias enquanto as disciplinas restantes serão 
escolhidas pelo aluno ou pela escola dentre cinco áreas de 

 Educação pra quê?

MAIS UMA DO GOVERNO GOLPISTA: RETIRAR DISCIPINAS DO ENSINO MÉDIO
É uma lambança atrás da outra. Agora o governo golpista de Temer enviou ao congresso nacional uma Medida Provisória (MP) para reestruturação do ensino 
médio que coloca importantes disciplinas como optativas: educação física, artes, filosofia e sociologia.

ênfase: Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Huma-
nas, Matemática e Formação técnico e profi ssional.

Uma reforma na educação não se faz assim, com medi-
da provisória! É um assunto extremamente complexo e que 
no mínimo deveria ser amplamente debatido com a socie-
dade e com estudos e colaboração de muitos educadores.

Este é mais um dos muitos golpes que o governo ile-

gítimo de Temer quer lançar sobre a população. Além de 
querer desmontar direitos trabalhistas, previdenciários e 
vender todo o patrimônio brasileiro, agora quer também 
“deseducar” nossos jovens.

Vamos todos dizer NÃO a mais esta tentativa de usurpar 
o povo brasileiro.

Fora Temer!

 Ato

A CTB e demais centrais sindicais reuniram-se na Ave-
nida Paulista no dia 22 de setembro no “Dia Nacional de 
Paralisações” em defesa dos direitos da classe trabalhadora, 
contra as reformas trabalhista e previdenciária.

O ato foi em frente à FIESP e contou com a presença 
de diversas lideranças que manifestaram indignação com o 
rumo da política no país, com ameaças de privatização do 
patrimônio público e de reformas nefastas para os traba-
lhadores.

JUNTOS NA LUTA NO DIA NACIONAL DE PARALISAÇÕES

A luta está só começando, estamos 
juntos contra esse governo golpista!

“Estamos aqui contra qualquer medida 
que prejudique os trabalhadores, somos 

contra o aumento da jornada de trabalho, 
isto é um absurdo, o trabalhador gasta em 
média 3 horas para se locomover da casa 
ao trabalho, e esse governo golpista ainda 

quer aumentar a jornada. É importante que 
a FIESP ouça os trabalhadores, porque 

vamos lutar, não vamos aceitar!”, disse o 
presidente do Sintaema, Rene Vicente.

“O Brasil quase chegou a ser uma Nação 
de pleno emprego, inclusive com aumen-
to real de salário nos governos de Lula e 

Dilma. Agora, esse governo quer resgatar 
o princípio da agenda privatista de FHC. 
Vamos lutar e resistir a esse ataque aos 

trabalhadores”, enfatizou o presidente da 
CTB, Adilson Araújo.

Consema: Sintaema é reeleito

Caros associados, entre em nossa página 
na Internet e confi ra a grade de cursos com 
desconto!

Unisa e Faculdades Cruzeiro do Sul estão 
entre as instituições conveniadas e com des-
contos especiais!

Acesse:
www.sintaemasp.org.br

O companheiro Jaelson Ferreira Neris, diretor do Sintaema, foi reeleito para mais um mandato até 2018, no CONSEMA 
(Conselho Estadual de Meio Ambiente)  para representar as entidades sindicais no âmbito de suas discussões. A eleição 
se deu no dia 26 de setembro.

A permanência do Sintaema na titularidade deste Conselho é importantíssima, uma vez que tem sido um espaço utili-
zado pelo sindicato para reivindicar as demandas dos trabalhadores, bem como para fi scalizar as atitudes do governo de 
Estado de São Paulo no âmbito do sistema ambiental.

 Formação

Confira os descontos especiais
para associados do Sintaema


