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Por unanimidade foi aceita a proposta amplamente negociada entre o Sintaema e a di-
reção da Odebrecht referente ao acordo dos trabalhadores e trabalhadores da Odebrecht 
Ambiental de Porto Ferreira, Santa Gertrudes e Rio Claro. Os companheiros conquistaram 
reajuste salarial de 8,97%; o vale-refeição passou de R$ 660,00 para R$720,00; implantação 
do plano odontológico e manutenção das cláusulas anteriores. Parabéns!

Em 27 de outubro de 2016, no mu-
nícipio de ILHABELA, Litoral Norte do 
Estado de SP, foi desencadeada a Opera-
ção RESTINGA, em conjunto com a Po-
lícia Federal, IBAMA, DEFAU, FUNDAÇÃO 
FLORESTAL e Polícia Ambiental. 

Ao todo foram cumpridos 20 man-
dados de Busca e Apreensão com a fi-
nalidade de combater caça de animais, 
criação irregular de aves silvestres, falsi-
ficação de anilhas e desmatamento, além 
de outros ilícitos penais. 

Foi constatado: 32 armas de fogo; 
78 aves apreendidas; 16 anilhas falsas/
adulteradas. Uma pessoa foi presa, 26 
pessoas irão responder em liberdade, 
sete pagaram fiança de R$ 900,00 cada 
um responderá em liberdade, nove pes-
soas responderão por crime federal de 
falsificação de selo público com multa de 
R$ 70.000,00. 

As anilhas são colocadas nas aves 
para provar que elas não foram vítimas 
de tráfico ou capturadas em seu habitat 
natural. 

Quem adultera, falsifica, repassa ou 
utiliza anilhas de outro criador incorre 
em crime federal e pode ser preso por 
violação, adulteração ou, ainda, falsida-
de ideológica, além do crime ambiental 
em si. Para denunciar atividades que co-
locam em risco a fauna e flora ligue no 
Disque Ambiente – 0800 113560 ou no 
telefone (12) 3886-2200. NÃO É NECES-
SÁRIO IDENTIFICAR-SE PARA DENUN-
CIAR. 

O Sintaema parabeniza os compa-
nheiros da Fundação Florestal por este 
trabalho exemplar em defesa da nature-
za, trabalho este que infelizmente não é 
reconhecido à altura pelo governo esta-
dual. 

Estamos juntos!

 Fundação Florestal

Operação Restinga termina com um preso 
e quase 80 aves apreendidas em Ilhabela

A delegação do Sintaema recebeu apoio de vários 
parlamentares, entre eles Adilson Rossi, Luiz Turco, Átila 
Jacomussi e Lecy Brandão. 

Reposição salarial, plano de cargos e salários, situa-
ção dos guarda-parques e a indignação com a privatização 
dos parques foram preocupações expostas aos parlamen-
tares que se comprometeram a dar apoio ao pleito, inclu-
sive o deputado Adilson Rossi levará as reivindicações ao 
vice-governador Márcio França. Vamos continuar juntos 
nesta luta, resistir e persistir até que os trabalhadores te-
nham seu merecido reconhecimento.

Apoio aos trabalhadores da Odebrecht
 

O deputado estadual Atila Jacomussi, eleito prefeito em Mauá, recebeu o Sintaema em 
seu gabinete no último dia 8 e mandou o recado: "trabalhadores da Odebrecht, estamos 
juntos!".

O futuro prefeito disse que seu gabinete estará de portas abertas para todo o apoio 
que se fizer necessário às demandas dos trabalhadores da Odebrecht.

Juntos na luta!

PARLAMENTARES ESTÃO JUNTOS NESSA LUTA!

O Sintaema se reuniu com os 
companheiros da Odebrecht 

Ambiental de Mauá no dia 10 de 
novembro para formar a comissão 
que vai negociar a PLR 2016/2017. 

Juntos na luta!

 Odebrecht Ambiental

Trabalhadores da Odebrecht Ambiental fecham acordo!

Frente ao descaso do governo Alckmin perante 
as reivindicações dos trabalhadores da Fundação 
Florestal, o Sintaema e a comissão de delegados 

sindicais foram até a Assembleia Legislativa no dia 8 
de novembro buscar apoio junto aos parlamentares 

para que suas reivindicações sejam atendidas.
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ATENÇÃO: AS OPÇÕES
DE USO DO VA E VR

E O AUMENTO DA CESTA
SÃO ASSUNTOS DIFERENTES!

Caros companheiros e companheiras, 
as opções de uso do VR e VA anunciados 
pela Sabesp são assuntos distintos das 
negociações firmadas pelo Sintaema no 
acordo coletivo para este mês de novem-
bro sobre o aumento da cesta básica e 
mudanças no plano de cargos e salários. 

Portanto, essas mudanças no uso dos 
benefícios são assuntos à parte, e na últi-
ma edição do Jornal do Sintaema reforça-
mos inclusive que a mudança é opcional, 
o trabalhador pode ou não fazer uso dessa 
flexibilidade. 

Já o que foi firmado como compro-
misso entre o Sintaema e a Sabesp é a 
abertura das discussões acerca do au-
mento do Vale-Alimentação e sobre o Pla-
no de Cargos e Salários. Juntos na luta!

 Sabesp

No dia 26 de outubro, três trabalhadores 
foram rendidos por bandidos armados que 
os deixaram em um canavial por aproxima-
damente uma hora. Os bandidos levaram os 
pertences pessoais, inclusive celulares e a 
retroescavadeira da Sabesp de Hortolândia-
-RJ. Esta é a segurança pública que temos 
no Estado de São Paulo, não importa se é 
na Capital ou Interior, não há mais nenhuma 
tranquilidade, nem mesmo para se traba-
lhar! 

E agora, Sabesp, quem vai pagar os ce-
lulares dos trabalhadores? O Sintaema vai 
cobrar a resposta.

ATÉ NO INTERIOR 
A SEGURANÇA 

ESTÁ PRECÁRIA!

Trabalhadores protestam pela ausência de negociação 
da Sabesp para tratar do aumento do Vale-Alimentação 
e aplicação do plano de cargos e salários

Em um verdadeiro exemplo de combatividade, trabalha-
dores de dezenas de unidades da Sabesp da Capital e Inte-
rior aderiram ao protesto realizado pelo Sintaema na manhã 
do dia 11 de novembro para cobrar da Sabesp a abertura 

ESTA CATEGORIA É DE LUTA!
de negociações sobre o VA e aplicação do Plano de Cargos 
e Salários este ano. Esta negociação foi um compromisso 
assumido e firmado à época do acordo coletivo entre o Sin-
taema e a Sabesp  para valorizar o vale-alimentação dos tra-
balhadores e que 1% do plano de cargos e salários seja dis-
tribuído de forma mais justa e que beneficie o maior número 
de trabalhadores ainda este ano. Porém, até o momento a 
empresa não se manifestou, e diante desta inércia, os tra-
balhadores protestaram e mostraram que não estão para 

Quando o gerente viu que o diretor estava com o celular na mão preparando-se para 
filmar a cena deprimente de ameaça ele parou, mas não contente com sua atitude ainda 
arrancou a faixa e jogou no lixo. 

Esta atitude agressiva foi presenciada pelos trabalhadores que se solidarizaram com o 
diretor do sindicato. O Sintaema não vai tolerar este tipo de comportamento truculento e vai 
à luta para deter tamanho descontrole. 

TRUCULÊNCIA EM HORTOLÂNDIA

brincadeira. O Sintaema continuará cobrando da Sabesp a 
abertura das negociações! Vale ressaltar que os protestos 
de hoje tiveram como pano de fundo as bandeiras contra as 
medidas que o governo golpista de Temer quer implantar 
ainda este ano, como a PEC 55 e as reformas trabalhista e 
previdenciária e a Súmula 277 que acaba com a ultratividade 
dos acordos coletivos.

Os trabalhadores estão de parabéns pela união e mobi-
lização! Juntos na luta!

  

 Sabesp Hortolândia

Numa atitude no mínimo infeliz, durante o protesto na Sabesp de Hortolândia, o gerente 
administrativo da Divisão de Hortolândia partiu agressivamente para cima de um diretor do 
sindicato ameaçando de quebrar os vidros do carro, dizendo que o diretor tinha 30 segundos 
para retirar o veículo do local e avançou com três tijolos na mão. 
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Como se os companheiros fossem bandidos, a polícia 
chegou com 10 viaturas do Garra (Grupo Armado de Re-
pressão a Roubos e Assaltos) com um mandado de prisão 
contra uma ativista que não estava no local, e ao serem 
impedidos de entrar, os policiais invadiram a escola atiran-
do, conforme disse o coordenador nacional do movimento, 
João Paulo Rodrigues.

Um fato não menos preocupante foi o de que esses 
policiais não estavam de posse do mandado de segurança, 
já que quando o mesmo foi solicitado pelos companheiros 
do MST os policiais apenas mostraram uma mensagem 
de celular, o que gera mais ainda a desconfiança de que 
estamos sob um autoritarismo somente visto à época da 
ditadura. Além de colocarem a vida das centenas de alunos 
que estavam na escola no momento da invasão, os policiais 
agrediram e prenderam militantes que tentaram se defender 
de tamanha violência, sendo que um deles tem 64 anos e é 
portador do mal de Parkinson.

“Somos um movimento que luta pela democratização 

REPÚDIO À TRUCULÊNCIA CONTRA COMPANHEIROS DO MST

E por falar em escolas...
Ocupação das escolas: ato de coragem e exemplo 

dos estudantes!
A ocupação das escolas pelos estudantes que não 

admitem o autoritarismo do governo golpista de Temer 
em querer enfiar “goela abaixo” uma reforma de ensino 
que sequer foi debatida com a sociedade mostra que a 
união e a luta sempre valem a pena!

Os estudantes estão dando um verdadeiro exemplo 
de combatividade: mais de 1500 escolas, universidades 
e institutos federais estão ocupados por estes jovens 
aguerridos que, assim como no ano passado nas escolas 
públicas de São Paulo, mostraram que não são alheios 
aos desmandos desse governo que não valoriza a de-
mocracia.

A resistência desses estudantes é admirável e mere-
ce todo nosso apoio, já que eles estão enfrentando, as-
sim como os trabalhadores, os companheiros do MST, 
professores e outras categorias a fúria das polícias que 
tentam barrar movimentos legítimos de defesa dos direi-
tos que estão sendo atacados a cada dia.

Desta vez, além da bandeira contra a reforma do 
ensino os estudantes também protestam contra o PEC 
51, a famigerada emenda que congela por 20 anos os 
gastos sociais, na saúde e na educação, um retrocesso 
sem precedentes que levará nosso país a situações ini-
magináveis de atraso nessas áreas fundamentais para o 
desenvolvimento de um povo.

Por toda resistência e combatividades desses bravos 
e jovens heróis, o Sintaema apoia esse movimento digno 
e legítimo dos estudantes, que estão dando a cara à tapa, 
literalmente, pela causa em que acreditam.

Estamos juntos!

 Política

O Sintaema repudia com veemência a operação da Polícia Civil que invadiu no dia 4 de novembro a Escola Florestan 
Fernandes, em Guararema, do MST, em um ato de truculência inadmissível e reprovável.

do acesso a terra no país e a ação descabida da polícia fere 
direitos constitucionais e democráticos", afirmou, em nota, 
o coordenador do MST, que vai exigir das instituições a jus-
tiça contra este ato inadmissível.

Não bastassem os vários golpes que a classe trabalha-
dora e os movimentos sociais estão levando em nível fede-
ral do governo golpista de Temer, temos em São Paulo o 
governo de Alckmin, que destrata trabalhadores, estudantes 
e os movimentos sociais, tentando criminalizar instituições 
legítimas que formam e lutam por seus direitos.

O Sintaema repudia mais esta ofensiva da polícia de Al-
ckmin, e está solidário com os companheiros e companhei-
ras do MST que foram agredidos de forma arbitrária dentro 
da própria escola, uma instituição idealizada pelo MST e que 
foi construída com trabalho voluntário e verbas advindas de 
obras de artistas como Chico Buarque, Sebastião Salgado e 
José Saramago, entre outros.

Nosso total apoio, estamos juntos nesta luta!

Manifestações em vários estados marcaram a 
luta dos trabalhadores contra o retrocesso que o 
governo ilegítimo de Temer tenta implantar

PEC 55, Súmula 277, PLS 30, privatizações, reforma 
trabalhista, previdenciária e do ensino. Todas estas mazelas 

DIA NACIONAL DE GREVE: PROTESTOS POR TODO BRASIL CONTRA O GOVERNO GOLPISTA!

estão na agenda retrógrada do governo que mostrou a que 
veio: atender à elite, ao empresariado. 

Quem paga essa conta? Os trabalhadores e os menos 
favorecidos. Por isso a classe trabalhadora vem realizando 
protestos contras esses ataques, e no dia 11 de novembro 
a CTB e demais centrais promoveram várias manifestações 
pelo país, com ótima adesão.

Em São Paulo o ato  foi na Praça da Sé, e o Sintaema 
esteve presente para defender os direitos e conquistas dos 
trabalhadores.

Esta luta continua, vamos às ruas resistir a esses golpes 
incessantes contra a classe trabalhadora e o povo brasileiro. 

Estamos juntos!
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SAEG: PLANO DE CARGOS E VR AINDA NÃO SAÍRAM DO PAPEL
 Guaratinguetá

Frente à ausência de negociações sobre assuntos im-
portantes que ficaram pendentes no acordo coletivo, como 
o plano de cargos e a implantação do Vale-refeição, os tra-
balhadores da SAEG protestaram em frente à empresa no 
dia 28 de outubro.

O Sintaema continuará lutando para que as demandas 
sejam atendidas. 

Juntos na luta!

JS: Outro golpe se avista no parlamento: o PLC 
30/2015, que prevê a regulamentação das terceirizações, 
inclusive de atividade-fim. De autoria do deputado Sandro 
Mabel, o projeto agora tramita no Senado e ao que tudo 
indica sua aprovação ainda neste ano é uma das principais 
intenções do governo Temer. 

Sabemos que a terceirização é uma modalidade ad-
vinda do neoliberalismo que significa precariedade nas 
relações trabalhistas. Qual sua opinião sobre mais este 
ataque? 

Helifax: A terceirização é uma modalidade cuja fina-
lidade é aumentar a quantidade de trabalho excedente e 
diminuir a quantidade de trabalho necessário. Ou seja, tra-
balhar mais tempo para o patrão e menos tempo para si 
próprio durante a jornada de trabalho. 

Classicamente é isso. Auferir maiores lucros é o ob-
jetivo. Para o trabalhador daqui ou do estrangeiro o efeito 
imediato é precarização nas condições e nas relações de 

 Entrevista

A OPINIÃO DE QUEM TEM A EXPERIÊNCIA
Para falar das medidas que estão sendo anunciadas pelo desastroso e ilegítimo governo Temer o Jornal do Sintaema (JS) 
entrevistou o companheiro Helifax Pinto de Souza, trabalhador da Sabesp e que já foi presidente do Sintaema

 Justiça: dois pesos, duas medidas

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Carmen Lúcia, afirmou que, situações pendentes sobre 
a desaposentação – como a de aposentados que já obti-
veram pensões maiores na Justiça com base em novas 
contribuições – deverão ser resolvidas posteriormente, 
com a apresentação de recursos ao próprio tribunal. A 
maioria dos ministros rejeitou a possibilidade de uma 
pessoa aposentada que continua a trabalhar e recolher 
para previdenciária pública receber proventos maiores 
com base nas novas contribuições.

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
somente lei pode criar benefícios e vantagens previ-
denciárias. Não havendo, por ora, previsão legal do di-
reito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra 
do artigo 18 parágrafo 2º da lei 8213/91”, determinou 
a Corte.

Durante a breve discussão, o ministro Ricardo 
Lewandowski questionou sobre as situações penden-
tes, como a de pessoas que desaposentaram com 
decisões judiciais transitadas em julgado (sem pos-
sibilidade de recursos), pessoas desaposentadas com 
decisões liminares (provisórias) ou outras com proces-

STF OPTA POR NÃO DECIDIR AGORA SOBRE QUEM JÁ OBTEVE DESAPOSENTAÇÃO

Esta é a Justiça sob o governo Temer: quando a 
decisão é favorável para os trabalhadores, a Justiça 
é lenta, mas quando é favorável aos patrões, como 
na ultratividade dos acordos coletivos, o processo é 
acelerado. Lamentável!

Helifax Pinto de Souza tem 58 anos, é Técnico em 
Agrimensura, tem Curso Superior de Tecnologia em Qualidade 
Total e trabalha na Sabesp há muitos anos, hoje como Técnico 
de Sistema de Saneamento. É monitor do CES – Centro 
Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. Foi presidente 
do Sintaema por duas gestões, primeiro presidente da CTB 
estadual, diretor de imprensa por duas gestões, diretor de 
formação por uma gestão, delegado sindical por três anos e o 
primeiro conselheiro eleito para a Sabesprev.  

trabalho, traduzido em menores salários, menos benefí-
cios e maiores dificuldades para representação sindical, 
devido, entre outras, à alta rotatividade de mão de obra 
praticada pelas empresas desse tipo. Até então, a terceiri-
zação só é permitida nas atividades meio, porém, querem 
ir mais longe. Não satisfeitos, miram promover alteração 
na lei de modo a permitir escancarar a terceirização tam-
bém na atividade fim. É isso que está previsto no PLC em 
questão. Para os trabalhadores é um prejuízo monstruoso, 
já que vai generalizar um nivelamento por baixo colocando 
imediatamente em risco o emprego daqueles que auferem 
melhores remunerações. 

Vemos coadunação de esforços, entre governo fede-
ral, de grande parte dos congressistas, parte do judiciário 
juntamente com o empresariado em liquidar nossas con-
quistas. Por outro lado, é positivo o movimento sindical 
estar se articulando no seio da sociedade com o objetivo 
de galgar força suficiente para derrotar essa política de re-
tirada de nossos direitos.

sos ainda em tramitação. Por 7 votos a 4, Supremo 
rejeita possibilidade de ‘desaposentação’

Diante do questionamento, Carmen Lúcia propôs 
que a decisão do STF só passe a valer após a publica-
ção do acórdão (sentença que consolida a decisão), o 
que deve ocorrer somente no ano que vem. Isso por-
que o prazo regimental para publicação do acórdão é 
60 dias, mas não há contagem de prazo durante o re-
cesso de dezembro e janeiro. Somente depois disso as 
partes envolvidas poderiam apresentar os chamados 
“embargos de declaração”, tipo de recurso destinado 
a solucionar omissões, contradições ou obscuridades.

“Não poderíamos resolver todas as situações. Se 
a gente tivesse que resolver variadas sustações, terí-
amos que reabrir o julgamento, que já acabou”, disse 
a ministra.

De qualquer maneira, uma eventual providência do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), só poderá 
ser tomada após a publicação do acórdão pelo STF. A 
AGU disse que aguardará a definição da tese sobre esta 
matéria pelo Supremo Tribunal Federal para avaliar as 
possibilidades de pedidos de ressarcimento. Também 

afirmou que dependerá de estudos do INSS sobre cada 
caso atingido pela repercussão geral da decisão.

Após a análise do assunto, caso o STF não decida 
de forma “efetiva e para todos” sobre como ficará a si-
tuação de quem já obteve pensões maiores na Justiça, 
isso poderá trazer insegurança jurídica “ainda maior”. 
Por ora, não se pode mais pleitear o direito à desapo-
sentação, temos que aguardar e esperar o Congresso 
regulamentar essa tese.

E os que já recebem, ou estão com processo em 
andamento estão dependendo da modulação dos efei-
tos da decisão do STF, se vai precisar devolver os va-
lores já recebidos e/ou terão reduzido o valor de sua 
aposentadoria, voltando ao valor original anterior à 
desaposentação concedida.

Dra. Simone Bramante
advogada previdenciária
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Em alusão à Semana das Crianças o Sintaema promoveu no dia 15 de outu-
bro uma festa para todas as crianças que estavam na Colônia de Férias. Houve 
distribuição de kit`s (doces e livros para colorir), algodão doce, pipocas, brin-
quedos como pula-pula e escorregador, entre outros.

As crianças se divertiram muito e no domingo a festa continou para alegria 
de todas as crianças que vieram da Capital e Interior.

A FESTA DA CRIANÇADA!

 Colônia de férias

SORTEIO PARA O 
CARNAVAL E PÁSCOA 

SERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO ÀS 10H
Regras para participar do sorteio: 
Somente poderão participar os sócios munidos da carteirinha de associado, juntamente 

com o RG ou último holerite. Caso o sócio não possa comparecer, poderão participar: espo-
sa, filho (maior de 14 anos), pai ou mãe, mediante comprovação do grau de parentesco. caso 
o marido e esposa forem sócios, não será permitido que um deles use as duas carteirinhas 
para participar do sorteio, nesse caso traga um filho, pai ou mãe para participar.

Obs: somente será permitida uma casa por associado. Favor chegar com 30 minutos de 
antecedência para pegar a senha.

O sorteio ocorrerá da seguinte forma:
O sorteado pegará a guia no mesmo dia do sorteio, onde estará estipulado o prazo para 

devolução da guia e as formas de pagamento. A escolha da casa e da rua será no dia da de-
volução da guia, portanto aqueles que tiverem preferência por rua e casa deverão comparecer 
logo pela manhã do primeiro dia da data da devolução. (como era feito antigamente).

VALOR DAS DIÁRIAS: 
Casa pequena para 08 pessoas - R$120,00
Casa grande para 12 pessoas  - R$140,00

O Sintaema reuniu-se no dia 10 de novembro com o prefeito de Nazaré Paulista, Joaquim 
da Cruz Junior, para agradecer ao atendimento de colocar iluminação na estrada que vai para 
a Colônia de Férias. 

O pedido foi feito em março e na ocasião o prefeito foi solícito e se comprometeu a 
atender à reivindicação do sindicato. 

Os nossos agradecimentos!

DEMANDA ATENDIDA!

Depois de várias negociações nos meses de setembro e outubro acerca da renovação da 
apólice do seguro de vida dos trabalhadores da Cetesb, que vence no final de novembro, foi 
aprovada a manutenção da BB Seguros, já que foi a  melhor proposta, com 10% de desconto.

Vale ressaltar que o Sintaema e o CRF participaram ativamente das reuniões para que 
fosse decidido o melhor para os trabalhadores. 

Juntos na luta!

 Cetesb

SEGURO DE VIDA: BB SERÁ MANTIDA

Sobre as compensações para o ano de 2017 ficou mantido o mês de julho como 
um dos meses para as compensações, referentes às pontes entre feriados oficiais 
e fins de semana. 

Haverá a compensação de 20 minutos por dia trabalhado, e manutenção das 
regras gerais aprovadas na Decisão de Diretoria 309/2015ª. Confira a ata na íntegra 
com todas as informações em nossa página da Internet: www.sintaemasp.org.br

Calendário de compensações 2017


