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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
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VEM AÍ O 9º

CONGRESSO DA CATEGORIA

O Sintaema percorreu algumas áreas da Cetesb no dia 31 de janeiro para iniciar as discussões com os trabalhadores 
e trabalhadoras sobre a campanha salarial, com enfoque no Plano de Carreira e PPR

TRABALHADORES DA CETESB
JÁ DISCUTEM CAMPANHA SALARIAL

As reformas que o governo golpista de Temer quer implantar também 
têm sido amplamente discutidas na campanha, já que afetarão negativa-
mente os trabalhadores com prejuízos em cima de direitos conquistados, 

por isso o sindicato tem reiterado a importância da união e mobilização da 
categoria sobre os embates que virão.

Juntos na luta!

Agência Ambiental de São José dos Campos Agência Ambiental de Taubaté

Maquiada com o nome de “reforma trabalhista”, 
a proposta do governo golpista de Temer na verdade 
é uma verdadeira afronta aos direitos consagrados 
na CLT, um desmonte de conquistas históricas dura-
mente alcançadas ao longo de décadas.

Além da redução da jornada com redução do sa-
lário em até 30% e jornada semanal de 48 horas, a 
proposta indecente do governo defi ne que prevaleça 
o negociado sobre o legislado em questões trabalhis-
tas, ou seja, as convenções coletivas, entre patrões e 
empregados, passam a ter força de lei. 

Sob a alegação de que tais medidas resultarão em 
mais postos de trabalho e crescimento da economia, 
é unânime a opinião das centrais sindicais que essa 
dita reforma é um retrocesso sem precedentes, um 
ataque deslavado contra os direitos contidos na CLT.

Querem jogar a fatura sobre a classe trabalhado-

O DESMONTE DA CLT
 Política

Negociado sobre o legislado: somos contra!
ra, que mesmo sob a proteção de Lei precisa muitas 
vezes lutar arduamente para garantir que a Lei seja 
cumprida. 

Todos sabem que a correlação de forças en-
tre empregado e empregador é desigual, portanto 
aceitar que o negociado sobre o legislado pode ser 
de extrema perda fi nanceira para os trabalhadores, 
principalmente em categorias onde os sindicatos não 
conseguem atuar com mais intensidade.

Esse retrocesso a classe trabalhadora não pode 
aceitar, por isso é imprescindível a união e mobili-
zação de todos para juntos combatermos mais esse 
golpe neoliberal. As centrais sindicais estão forma-
tando uma agenda de lutas para que não somente a 
reforma trabalhista, mas também a previdenciária e 
outras mazelas não se concretizem.

Chega de golpes!

Nosso site está
de cara nova! Acesse: 
www.sintaemasp.org.br
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Para abrir o canal de comunicação e fazer as 
devidas apresentações, o Sintaema pediu reu-
nião com o novo presidente da Cetesb, Carlos 
Roberto dos Santos, que atendeu ao pedido e 
recebeu os representantes do sindicato no dia 23 
de janeiro. 

 Cetesb

SINTAEMA LEVA DEMANDAS AO NOVO PRESIDENTE

PPR
No dia 26 de janeiro o Sintaema e o CRF 

se reuniram com representantes da CETESB 
para discutir as metas do PPR de 2017.

Juntos na luta!

O Sintaema levou as reivindicações dos tra-
balhadores e demandas pendentes para que o 
presidente se inteire dos anseios dos cetesbia-
nos, como plano de carreira e PPR, entre outras. 
O presidente foi receptivo e informou que vai 
avaliar todas as reivindicações.

Tendo em vista o trabalho do Sintaema na 
defesa dos trabalhadores da Fundação Florestal 
e da preservação do meio ambiente, o GAEMA 
- Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 
Ambiente do Vale do Ribeira designou o sindica-
to para fazer uma apuração de defi ciência de pes-
soal, destinação de recursos, gestão e estrutura 
do Parque Estadual Lagamar de Cananéia.

O Sintaema apresentará uma lista completa 
de todos os guarda-parques, controladores de 
acesso e vigilantes de cada unidade de proteção 
integral do Vale do Ribeira, descrever a atividade 
de cada um e quantos trabalhadores seriam ne-
cessários em cada unidade e respectivos núcle-
os, bem como relatar as defi ciências estruturais 
e as providências necessárias em cada unidade.

Em tempo!
Secretário, cadê o reajuste do vale-refeição 

prometido aos trabalhadores quando da mudan-
ça de endereço? O Sintaema vai cobrar esta res-
posta!

Juntos na luta!

SINTAEMA VAI MAPEAR 
DEFASAGEM DE 

TRABALHADORES 

 Fundação Florestal

Ocorre que o prefeito de Itu fi nalizou o contrato 
da atual empresa permissionária dos serviços no úl-
timo dia 31 e contratou uma empresa terceirizada, do 
ramo da construção civil, porém nessa transição não 
há clareza nas garantias aos trabalhadores da ma-
nutenção de seus direitos, salários, benefícios e até 
mesmo da preservação de seus empregos.

A intenção do prefeito é de em breve passar os 
serviços para a autarquia recém- criada, a CIS - Com-
panhia Ituana de Saneamento, procedimento este que 
o Sintaema apoia, porém não podemos concordar 
com a forma como a transição está sendo feita.

O Sintaema está lutando para que a transição 
seja conduzida com coerência, responsabilidade e 
respeitando os direitos dos trabalhadores que se ati-
vam atualmente na operação do sistema e que levam 
saúde à população de Itu. Vale ressaltar que antes de 
promover o ato o Sintaema já havia esgotado as ten-

 Protesto

EM DEFESA DOS TRABALHADORES DO SANEAMENTO DE ITU

tativas de negociação com o prefeito, que não recebeu 
o sindicato e nem sequer respondeu aos questiona-
mentos dos trabalhadores.

Em tempo: o Sintaema lutará ainda pela manuten-
ção da representação sindical desses trabalhadores 
durante e após o período de transição, e ao iniciar a 
operação do sistema pela autarquia municipal.

Trabalhadores, estamos juntos nessa luta!

O Sintaema, como 
legítimo representante 
dos trabalhadores em 

saneamento de Itu protestou 
no dia 2 de fevereiro pelo 

descaso com que o Prefeito 
da cidade vem tratando 

esses companheiros.
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O Sintaema e demais entidades reuniram-se com a Sabesp no dia 1º de fevereiro para avaliar o 
andamento do PPR 2016, já em fase de encerramento das metas com a realização da pesquisa de 
clima e a margem ebitda para a conclusão e pagamento até abril. Até o momento as metas estão 
sendo atingidas.

Vale ressaltar que na ocasião o sindicato também tratou do PPR 2017 e ele já está garantido, 
conforme  as metas estabelecidas e atual forma de divisão.

A Avenida dos Funcionários Públicos, no bair-
ro do Campo Limpo, virou palco de violência e 
assaltos constantes, e quem sofre são os traba-
lhadores.

O medo toma conta, a pressão psicológica, 
ameaças e celulares roubados geram tensão en-
tre as equipes que precisam realizar atividades 
no local. O SINTAEMA está cobrando a direção 
da Sabesp para que tome ciência do fato e bus-
que junto às autoridades públicas uma solução 

CHEGA DE INSEGURANÇA!
Negociado sobre o legislado: somos contra!

para o caso, antes que aconteça algo pior.
Está sendo feito um forte trabalho de melho-

ria das redes de distribuição de água e também 
de regularização na região, o que gera grande 
fl uxo de trabalhadores na região e a sensação é 
que a exposição dos trabalhadores ao risco dire-
to tornou-se ainda pior. Já foram roubadas até 
viaturas, ferramentas e outros equipamentos. 

CHEGA DE ARRISCAR A VIDA DO TRABALHADOR!

 Sabesp

NOTÍCIAS DO PPR 2016 E 2017

Em novembro de 2014 o departamento ju-
rídico do Sintaema ingressou com uma Ação 
Coletiva, em nome de todos os trabalhadores 
associados, pleiteando a revisão dos índices 
de correção do FGTS, a ação que fi cou famosa 
no último período como a ação do FGTS e TR. 

A tramitação é na Justiça Federal, trata-se 
de uma ação civil pública encabeçada pelo 
Sintaema contra a Caixa Econômica Federal, 
distribuída no fi nal de janeiro e encontra-se na 
9ª Vara desta capital - Processo n.º 0003214-
22.2014.4.03.6100.

FIQUE ATENTO: essa ação é em nome dos as-
sociados. Por isso, verifi que se você está na 
lista diretamente no Departamento Jurídico do 
Sintaema. A lista contém milhares de trabalha-
dores. 

ATENÇÃO: Todos os processos estão sus-
pensos por determinação do Superior Tribu-
nal de Justiça. Tão logo tenhamos notícias re-
levantes, informaremos no jornal e na página 
do Sintaema na Internet www.sintaemasp.org.
br

CUIDADO: muitas empresas, escritórios, as-
sessorias e outros têm enviado cartinha para 
os trabalhadores oferecendo o serviço. Apre-
sentam simulação de valores e convidam para 
comparecer em suas sedes. Normalmente 
prometem mais rapidez, vitória certa e muitos 
números como possíveis ganhos. E cobram 
para ingressar com a ação e ao fi nal. 

Se tiver dúvidas, entre em contato com o 
Departamento Jurídico do Sintaema ou procu-
re um advogado trabalhista de sua confi ança.

Departamento Jurídico do Sintaema:
Tel: (11) 3329-2501

 Jurídico

FIQUE INFORMADO:
SINTAEMA JÁ ENTROU 

COM AÇÃO SOBRE
FGTS E TR EM 2014

TRANSFERÊNCIAS: UM ETERNO PROBLEMA NA SABESP
Não é de hoje que o Sintaema vem cobrando da Sabesp um sistema efi ciente de transferência de 

trabalhadores. Infelizmente essa reivindicação não tem avançado a ponto de atender a demanda, che-
gando ao cúmulo de a Sabesp preferir que o trabalhador peça demissão a vê-lo trabalhando próximo 
a sua residência.

Esse foi o caso de uma trabalhadora que morava em Pindamonhangaba e trabalhava na Sumidou-
ro. Após várias tentativas sem sucesso de transferência a companheira não aguentou o desgaste e 
pediu demissão da empresa. É lamentável a postura da Sabesp e o Sintaema continuará lutando para 
que a empresa reveja esse procedimento.

O Sintaema solicitou ainda à CR uma reunião para debater especifi camente as mudanças de horário 
de jornada dos trabalhadores que a empresa vem aplicando na Capital e no Interior. A reunião fi cou 
agendada para o dia 9 de fevereiro. Estamos juntos!

A tabela abaixo refere-se ao PPR que receberemos em abril/2017: A tabela abaixo refere-se ao PPR que será pago em abril/2018:
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Nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017 será reali-
zado em São Pedro-SP o 9º Congresso do Sintaema, 
fórum máximo de deliberações dos trabalhadores que 
defi ne as diretrizes para os próximos anos.

Além de debates pertinentes ao setor de sanea-
mento e meio ambiente, o eixo será “Trabalhadores 
na luta contra o golpe”. Também serão abordadas as 
conjunturas internacional, nacional, estadual e balan-
ço da gestão.

 Eleição - delegado congressual

VEM AÍ O 9º CONGRESSO DA CATEGORIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SINTAEMA, usando dos poderes que lhe confere os estatutos sociais, especialmente o disposto 
no artigo 12 e 15, e de acordo com a deliberação da Diretoria Plena, convoca os delegados natos e os delegados a serem eleitos pelos trabalhadores associados pertencentes à categoria profi ssional e, ainda, 
pelos associados aposentados, de acordo com o Regulamento estabelecido pela Diretoria Plena e no período de 1º de fevereiro a 10 de março de 2017, para reunirem-se no 9º Congresso Ordinário da Categoria, 
a se realizar nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017, no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, sito a Rua Veríssimo Prado, nº 1500, Centro, São Pedro-SP, Estado de São Paulo, com início, em primeira convocação 
às 18 horas e, em segunda convocação às 19 horas do dia 24 de março de 2017, com fi nalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Conjuntura Política e Econômica Estadual, Nacional 
e Internacional; Situação do Setor de Saneamento e Meio Ambiente; 2) Desafi os do Sindicalismo: Precarização do Trabalho, Terceirização, Trabalhadores em Luta, Resistência ao Golpe e Concurso Público; 3) 
Balanço da Atuação do Sintaema, Plano de Ação e Questões Temáticas: Gênero, Etnia, Seguridade Social, GLTB, Juventude e Portadores de necessidades Especiais; 4) Adequação do Estatuto Social.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2017.
Rene Vicente dos Santos

= Presidente =

 Edital de convocação: 9º Congresso ordinário

Regulamento para a eleição dos delegados congressistas:
As eleições para delegados congressuais e suplentes serão feitas durante reuniões setoriais nas empresas, no período de 1º de fevereiro a 10 de março de 2017. Para 
ser candidato a delegado (a) congressual é necessário ser sócio (a) do Sintaema há no mínimo seis meses. 

Delegados congressistas: Serão 150 delegados natos (diretoria, delegados sindicais e comissão).

Delegados congressistas eleitos: Será eleito um delegado congressista para cada delegado sindical nas empresas:

Sabesp: 76 delegados /suplentes, um em cada uma das respectivas áreas:

ABV 
Campo Limpo

Capela do Socorro
Embu/Taboão
Guarapiranga
Santo Amaro
Vila Mussolini

Al. Santos
Ipiranga

Lapa
Mooca

ETE ABC
Pinheiros

Ponte Pequena
Regional Sé
Vl. Mariana

São Mateus
Suzano

Alto Cotia 
Barueri

Baixo Cotia
ETE – Barueri
Carapicuíba
Leopoldina

Osasco
Itaquaquecetuba

Biritiba Mirim
Itaquera 
Penha

São Miguel
Pq. Novo Mundo 

ETE Suzano

Bragança Paulista
Casa Verde

ESI
Franco da Rocha

Guaraú
Mirante
Pirituba
Santana

Vila Maria
Itatiba

Campo Limpo Paulista
São Roque
Botucatu

Hortolândia
Pederneiras

Presidente Prudente (gerência)

CETESB: 8 delegados/suplentes 

Fundação Florestal: 8 delegados/suplentes 

Saeg: 1 delegado/suplente

Rosana
Presidente Prudente

Adamantina
Assis
Tupã

Itapetininga
Avaré

Taquarituba
Itapeva

Sta. Cruz do Rio Pardo
São José Campos
Pindamonhangaba

Lorena
Taubaté

Caraguatatuba
Ubatuba

São Sebastião
Lins

Monte Alto
Novo Horizonte
Fernandópolis

Jales
Franca (Superintendência)

Franca
Mococa

Igarapava
São João da Boa Vista

Tatuí 
Diadema

Aposentados: 30 delegados/ suplentes 

Odebrecht: 3 delegados/suplentes 

Obs.: Nas demais empresas privadas que não possuem delegados ou comissão será elaborada uma metodologia para que as mesmas participem do congresso.


