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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Depois de negociações, os companheiros e companheiras 
da Sagua – Soluções Ambientais de Guarulhos aprovaram no 
último dia 10 a proposta da empresa e fecharam acordo, com 
data-base em novembro.

Com avanços, os salários serão reajustados pelo INPC, re-
ajuste de 11% sobre a cesta básica, redução da taxa cobrada 
pelo vale-refeição e manutenção de todas as cláusulas ante-
riores.

Parabéns! Estamos juntos!

Trabalhadores da Sagua
fecham acordo!

Somente com a luta e 
mobilização é que se ganha a 
batalha, e foi assim que os tra-
balhadores da BRK Ambiental 
de Santa Gertrudes, Limeira e 
Porto Ferreira conquistaram o 
acordo coletivo 2017/2018.

Os trabalhadores entraram 
em greve no dia 13 de novem-
bro, e no mesmo dia, diante 
do movimento paredista, a di-
reção da BRK apresentou nova 
proposta, que foi aprovada 
pelos companheiros e com-
panheiras com importantes 
avanços:

-3,5% de reajuste salarial;
-3,5% de reajuste no adi-

cional para dirigir veículos;
-5% de reajuste no 

Vale-alimentação;
-Garantia de homologação 

dos associados no sindicato;
-Promoção do enquadra-

mento dos trabalhadores que 
estão fora da 1ª faixa do seu 
respectivo cargo;

-Avaliação de desenvolvi-
mento (meritocracia).

Parabéns a esses lutadores, 
estamos juntos!

 BRK Ambiental - Interior

Acordo fechado com avanços

O Sintaema esteve com os trabalhadores e trabalhadoras da Samar Ambiental, de Araçatuba, para 
a montagem e aprovação da pauta de reivindicações. A assembleia, no dia 22 de novembro, teve 
excelente participação e adesão.

O Sintaema vai lutar por um bom acordo coletivo, e entre os eixos da campanha podemos desta-
car: PLR igualitária, isonomia no Plano de Saúde, reposição salarial com aumento real, valorização e 
respeito ao trabalhador e garantia no emprego com manutenção dos postos de trabalho.

Vamos à luta, nenhum direito a menos!

 Samar Sagua

Pauta aprovada na Samar

Aposentados do Sintaema 
participaram da manifestação 
contra o governo ilegítimo de 
Temer.

A iniciativa foi da Cobapi. A 
passeata ocorreu no dia 9 de 
novembro, no Centro de São 
Paulo.

 Aposentados

Companheiros aposentados estão juntos na luta!
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E continua o impasse so-
bre a tramitação do PL 920/17 
que prevê o congelamento por 
dois anos de gastos em setores 
como educação, saúde e outras 
áreas fundamentais para o bom 
desenvolvimento da população, 
inclusive proibindo a reposição 
salarial.

Não satisfeito com os es-
tragos que vem provocando em 
nosso país com sua política en-
treguista e privatista, o governo 
Temer quer revisar o Marco Legal 
do Saneamento – Lei 11.445/07, 
com mudanças que estão preocu-
pando todos os agentes do setor.

E pior: querem fazer isso por 
meio de Medida Provisória, em 

 Não à Privatização!

Temer não para de atacar
Medida Provisória pode dificultar o subsídio cruzado,

uma importante ferramenta para os municípios carentes no acesso ao saneamento básico

No dia 10 de novembro o Sintaema se reuniu com a CR da 
Sabesp (acima) para tratar de assuntos gerais de RH e solicitar a 
correção de alguns problemas específi cos das regiões.

E no último dia 17 o Sintaema esteve com o corpo gerencial da 
Adução Leste da Sabesp Tiradentes para tratar de diversos assun-
tos dos trabalhadores a serem resolvidos.

É o Sintaema presente nas bases em defesa dos trabalhado-
res! Estamos juntos na luta!

 Sabesp

Sintaema em ação

vez de projeto de lei, que poderia 
abrir o debate e a participação da 
sociedade.

A alteração mais preocupante 
é a que prevê uma Proposta de 
Manifestação de Interesse – PMI, 
voltada às empresas privadas, 
forçando os municípios a oferecer 
a prestação de serviços primeira-
mente ao setor privado, e se não 

houver interesse, aí sim passar 
para empresas públicas.

Na prática, isto signifi ca a 
competição entre operadoras pú-
blicas e privadas por municípios 
superavitários, deixando apenas 
os municípios mais carentes para 
a administração pública, ou seja, 
difi culta a realização do subsídio 
cruzado, instrumento de suma 

importância para diminuir as dife-
renças nos serviços prestados às 
populações menos favorecidas.

A água precisa ser vista como 
um bem público visando a uni-
versalização, porém, a alteração 
proposta é um retrocesso nesse 
sentido.

É lógico que a iniciativa priva-
da somente vai querer os municí-

pios que dão lucros, por isso essa 
medida é uma porta escancarada 
para a privatização do saneamen-
to e pode acabar com o subsídio 
cruzado.

Vamos lutar para que essa 
medida provisória, vulgo mais um 
golpe do governo Temer, não vá 
adiante. Vamos estar juntos nesta 
luta!

 PL 920: somos contra!

Contra o congelamento de investimentos no Estado

Contrapondo-se a esse ata-
que tucano, diversas entidades 
estiveram no dia 22 de novem-
bro na Assembleia Legislativa 
de São Paulo pedindo a retirada 
do PL. Frente aos protestos, a 
tramitação do PL foi suspensa 
e foi apresentada uma minuta 
pelo líder da bancada governista, 

deputado Barros Munhoz, que 
modifi ca o texto no sentido de 
não proibir a reposição salarial 
e abrir a possibilidade de nego-
ciações.

 Concretamente isto não ga-
rante nada, e as entidades já se 
articulam para realizar protestos. 
O líder da bancada comprome-
teu-se a voltar e conversar com 
o governo e deputados de várias 
bancadas para resolver esse im-
passe.

A verdade é que o PL nefasto 
de Alckmin segue a mesma linha 
da PEC da morte do governo ile-
gítimo de Temer que engessou 
por 20 anos os investimentos 
públicos.

Juntos na luta!

Fruto de muita mobilização 
junto à Previc e participação das 
entidades, inclusive do Sintaema, 
foi fi rmado um acordo entre a 
Sabesp, Sabesprev e Associação 
dos Aposentados que resultou 
na revisão e redução em cerca de 
30% na Contribuição Extraordi-
nária do défi cit do Plano BD.

A medida favorece os partici-
pantes deste plano e marca o fi m 
de um período de muitas lutas, 
ações e impasses, já que agora 
as entidades, de comum acordo, 
eliminarão os riscos judiciais da 
migração e possibilitarão a sus-
tentabilidade do Plano BD com 
redução dos custos para os 11 
mil participantes.

Estamos juntos!

A Juventude Trabalhadora da 
Federação Sindical Mundial, da 
qual o Sintaema faz parte, reu-
niu-se para debater a análise de 
conjuntura da crise econômica 
capitalista, que no mundo afeta a 
juventude diretamente.

 Juventude FSM

Juventude em pauta
Dentre os encaminhamentos, 

apoio à revolução bolivariana na 
Venezuela e uma campanha por 
trabalho decente para a juventude, 
bem como um programa de forma-
ção para conscientizar e capacitar a 
juventude latino-americana.

 Sabesprev

Vitoria: depois de muita luta, 
contribuição para o déficit 

será menor
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O Departamento de Formação do Sintaema promoveu no dia 16 de 
novembro um curso de primeiros socorros para os trabalhadores que 
se ativam na Estação Ecológica Jureia-Itatins, da Fundação Florestal.

O curso foi bastante produtivo e os participantes puderam ampliar 
seus conhecimentos nesse tipo de socorro fundamental.

O Sintaema, que vem per-
correndo os parques da Fun-
dação Florestal, registrou mais 
dois locais em que o descaso 
com o patrimônio público é 
evidente, além da precariedade 
para os trabalhadores.

Vamos continuar
fiscalizando e cobrando.

Juntos na luta!

 Fundação Florestal

Descaso:

Engenheiros:
Sintaema apoia esses candidatos

Os companheiros Sales e Murilo são candidatos para as presidências do CREA e 
do Confea, e o Sintaema, que conhece o trabalho desses competentes engenheiros 
na defesa da categoria, apoia esse pleito. Com ideias inovadoras, esses candidatos 
têm muita disposição para representar a categoria dos engenheiros com garra e 
atitudes. 

 Confira algumas propostas:
-Incentivo de interlocução do CREA/SP com a sociedade;
-Implantação do Plano de Cargos e Salários;
-Defender a aplicabilidade do salário mínimo profi ssional (Lei 4950-A/66);
-Luta em defesa da preservação do Meio Ambiente e por um desenvolvimento 

sustentável. 

O Sintaema apoia e está junto na luta com esses companheiros!

 Eleição do CREA/SP

O projeto de lei que regu-
lariza a profi ssão de guarda-
-parque no país foi apresen-
tado pelo deputado Orlando 
Silva na Comissão Especial 
do Trabalho, em Brasília, e 
aprovado por unanimidade 
no dia 22 de novembro.

O projeto, de extrema 
importância na valorização e 
reconhecimento da honrada 
profi ssão segue agora para 
a Comissão de Constituição 
e Justiça onde, segundo o 
deputado , deve ser aprova-
da sem difi culdades.

Depois desse trâmite o 
projeto seguirá para o plená-
rio da Câmara Federal para 
virar Lei em todo Brasil.

O Sintaema acompanha 
com atenção este proje-
to que é fundamental para 
nossos companheiros guar-
da-parques.

Juntos na luta!

Boa notícia para os
guarda-parques!


