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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Dia Nacional de Mobilização e Luta

Leia na página 3 

Leia na página 3

AINDA NESTA EDIÇÃO: BRK Ambiental

No interior, trabalhadores
da BRK aprovam greve

Trabalhadores lutam contra o desmonte da CLT 
Praça da Sé foi lotada no dia 10 de novembro por milhares de manifestantes indignados com a reforma 
trabalhista que entrou em vigor e vai marcar historicamente a precarização dos direitos trabalhistas

ENCONTRO DE DELEGADOS SINDICAIS
E SUPLENTES DA CATEGORIA

Palestra: Estado, Partido e Sindicato
Dia 28 de novembro, às 8h
Local: Sede do Sintaema

4
Colônia de férias:

Sorteio para
o carnaval
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É muito contraditório o dis-
curso da Sabesp do Litoral Norte 
em relação à falta de dinheiro.

A empresa não paga horas-
-extras do plantão de final de 
semana, mas tem dinheiro para 
fazer reformas na superintendên-
cia. 

Desde 2015 ela não vem 
pagando corretamente as horas-
-extras dos plantões dos finais 
de semana, alegando falta de 
dinheiro devido à crise hídrica e 
posteriormente alegando o pro-
cesso do Ministério Público do 
Trabalho - MPT contra a empresa 
no que se refere às horas extras 
dos trabalhadores que fazem ser-
viço insalubre. 

O Sintaema vem questionan-
do o pagamento dessas horas, 
além disso, a falta de mão de 
obra no Litoral Norte é muito 
grande e os trabalhadores estão 
fazendo entre dois a três  plan-
tões  por mês, enquanto o cor-
reto é fazer um plantão mensal. 

Esses plantões são para exe-

O Sintaema se reuniu no dia 23 de outubro  com o superintendente 
da MO da Sabesp para tratar de vários assuntos da região Oeste, como 
as transferências, por exemplo.

O superintendente se comprometeu a analisar todas as reivindica-
ções e dar retorno o quanto antes. Juntos na luta!

Nos dias 24 e 25 de outubro 
o Sintaema realizou as eleições 
para delegado sindical e suplente 
da CETESB na Capital, no Interior 
e nas regionais descentralizadas, 

 Cetesb

Parabéns aos delegados
e suplentes eleitos

Eleitos - Delegados e Suplentes Sindicais
da Cetesb - Gestão 2017/2019

 DELEGADO CAPITAL

ANTONIA VENANCIO 
VANDERLEI APARECIDO QUEIROZ 
ROGERIO MENDES 
MARISTELA MUSCO DE CAIRES 
SELMA REGINA PINTO

 SUPLENTES-CAPITAL 

JUSSARA AP. DOS SANTOS 
PAULO RODRIGUES LIMA 
JOSE DOS SANTOS CLEMENTE 
NILTON NUDELMAN
ALEXANDRE NERI GERENE FERREIRA 

DELEGADOS-INTERIOR 

VALDEVINO DE CASTRO 
OTACILIO CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR

com excelente participação dos 
trabalhadores que escolheram 
seus representantes na base.

Sucesso e garra são o que o 
Sintaema deseja a seus delegados 

nesta importante atribuição de 
defender os direitos e conquistas 
dos companheiros e companhei-
ras da CETESB.

Parabéns!

Posse:
d ia  28 de 
novembro,
às 8h,  na 
Sede do 

S intaema

 Sabesp

Tem dinheiro para 
reforma, mas para 
pagar hora extra...

cutar serviços emergenciais, mas 
devido a falta de mão de obra da 
Sabesp os trabalhadores estão 
executando serviços acumula-
dos da semana, e para piorar, ao 
invés de serem pagas as horas 
extras, os trabalhadores estão 
folgando durante a semana vindo 
a acumular serviços.

Em reunião com o MPT, o 
Sintaema conseguiu a suspensão 
do processo, portanto  a Sabesp  
não tem mais nenhum motivo 
para não pagar as horas extras, 
já que dinheiro ela tem, tendo em 
vista reformas que estão sendo 
feitas na superintendência do Li-
toral Norte, além do lucro que ela 
teve de bilhões.

 O Sintaema não é favorável 
ao excesso de horas extras, po-
rém,  se o trabalhador fez hora 
extra, tem que receber, afinal, 
se está havendo excesso de ho-
ras-extras é por falta de mão de 
obra, por isso o sindicato reivin-
dica concurso público já!

Juntos na luta!

Sintaema em ação

Apuração foi acompanhada pelo presidente do Sintaema Rene Vicente

Trabalhadores elegeram 
seus delegados

 Fundação Florestal

Em tempo: licitação de uniformes
Depois de uma espera de quatro anos, enfim os trabalhadores da Fundação Florestal poderão ter uni-

formes novos. O Sintaema lutou muito para que isso acontecesse, inclusive com protestos nos parques 
estaduais há alguns meses.

Nos protestos o sindicato reivindicou, entre outros, o reajuste do vale-refeição (o que já ocorreu) e a 
compra de uniformes, que agora já está em licitação.

 É assim que se luta! Estamos juntos!
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Em ato em defesa do funcionalismo público, que reuniu centenas 
de manifestantes na Avenida Paulista no dia 27 de outubro, o Sintaema 
ergueu suas bandeiras contra o PL 920/2017, do governo tucano e ne-
fasto de Alckmin, que congela os investimentos do Estado em serviços 
públicos. Às vésperas da data em que se comemorou o Dia do Servidor 
Público (28/10), este é o presente do governador para os trabalhadores 
que se dedicam aos serviços públicos: congelamento de investimentos!

O ato reuniu as centrais e os líderes sindicais de diversas entidades, 
além de trabalhadores de várias categorias.

O presidente do Sintaema e da CTB estadual, Rene Vicente, protes-
tou:  “Esse governo estadual, assim como o de Temer, é baseado no 
rentismo, que privilegia o empresariado e seus lucros em detrimento 
dos direitos dos trabalhadores e das populações mais carentes. É pre-
ciso lutar por mais concursos públicos e contra esse tipo de projeto de 
desmonte. Não vamos nos curvar”, finalizou Rene.

Estaremos sempre juntos na luta!

Jornal do Sintaema                                                                                                                                                    Siga nosso perfil no Twitter: twitter.com/sintaema                                                       

 Protestos

Governo golpista de Temer massacra os trabalhadores

 A Paulista ferveu!

Sintaema na luta
contra o congelamento de 
investimentos no Estado

O Sintaema iniciou a Campa-
nha de Sindicalização dos traba-
lhadores das empresas privadas 
do Estado de São Paulo que são 
abrangidas pelo sindicato. Já te-
mos centenas de companheiros 
e companheiras dessas empresas 
em nosso quadro, porém preci-
samos conscientizar aqueles que 
ainda não são sócios da importân-
cia de se sindicalizar. 

 Empresas privadas

Sem sindicato, sem direitos!

No interior, trabalhadores da BRK aprovam greve

Pela ausência de uma propos-
ta da empresa, os trabalhadores da 
BRK Ambiental de Porto Ferreira, 
Limeira e Santa Gertrudes aprova-
ram greve por tempo indetermina-

Em tempos de reforma tra-
balhista, que entrou em vigor no 
dia 11 de novembro, é de suma 
importância que o trabalhador 
ainda não sindicalizado faça par-
te de uma entidade representativa 
que defenda seus direitos e não 
permita abusos ou irregularidades 
por parte do patronato.

A atuação sindical vai mui-
to além da defesa de direitos e 
ampliação de conquistas e bene-
fícios. O sindicato também luta 
para que os trabalhadores tenham 
melhores condições fiscalizando 
os ambientes de trabalho, denun-
ciando assédios e todo o tipo de 
conduta que possa prejudicar o 

do a partir do dia 13 de novembro.
O Sintaema percorreu essas 

empresas e inclusive conseguiu 
apoio de vereadores de Santa Ger-
trudes, além de expor a situação 

na principal rádio da cidade.
A BRK precisa valorizar seus 

trabalhadores e o Sintaema está 
com esses companheiros até a vi-
tória! Juntos na luta!

trabalhador na base. 
O trabalhador que se associa 

ainda conta com assessoria do de-
partamento jurídico, publicações 
do sindicato (jornais, boletins), 
colônia de férias em Nazaré Pau-
lista e descontos e promoções em 
universidades e cursos diversos. 
De 6 a 9 de novembro o Sintae-
ma percorreu algumas cidades e 
visitou os companheiros e com-
panheiras da Comasa, em Santa 
Rita do Passa Quatro, e na BRK 
Ambiental de Porto Ferreira, Rio 
Claro, Santa Gertrudes e Limeira.

Venha fazer parte do Sinta-
ema! Vamos fortalecer esta luta 
que é de todos!

Movidos pela indignação de 
um governo golpista e inimigo 
dos trabalhadores, milhares de 
manifestantes se reuniram em 
10 de novembro na Praça da Sé 
com as centrais sindicais no Dia 
Nacional de Mobilização e Luta.

Todas as centrais, dezenas de 
sindicatos e movimentos sociais 
protestaram contra a reforma 
trabalhista do governo ilegítimo 

Centrais sindicais mobilizaram milhares de trabalhadores na Praça da Sé e já avisaram: se a reforma da previdência ir à votação, é greve geral

de Temer. Vale ressaltar que as 
mobilizações se deram em vários  
Estados.

Agora a luta será mais intensa 
contra a reforma previdenciária, e 
as centrais já deram seu recado:  
se esta reforma devastadora ir à 
votação haverá uma grande para-
lisação no país, precisamos bar-
rar este golpes!

Juntos na luta!

 Editorial

O maior retrocesso da historia da classe trabalhadora brasileira
Prezados companheiros e 

companheiras, estamos viven-
ciando uma crise sem prece-
dentes em nosso país, o golpe 
político que ocorreu em 2016 
não foi contra a presidenta elei-
ta legitimamente e sim contra o 
povo trabalhador.

O projeto implantado no 
pós-golpe é um projeto capita-
neado pelo setor rentista espe-
culativo que quer aplicar a lógica 
do mercado tão propagada pela 
mídia hegemônica, servindo a 
uma elite minúscula em detri-
mento do restante da população.

Pesquisa recente da ONG 
Oxfam sobre concentração de 
renda no Brasil demonstrou que 
seis brasileiros têm mais riqueza 
em sua posse do que 100 mi-
lhões de habitantes.

Essa lógica faz com que 
45% do que é produzido no Bra-
sil vai para atender os interesses 
do mercado através do paga-
mento de juros.

Em consonância com esse 
programa, caminham todas as 
orientações do governo ilegíti-
mo de Temer, como a redução 
de gastos por 20 anos, a lei da 
terceirização que aprovou a 

modalidade da terceirização em 
todas as atividades-fim, colo-
cando assim uma pá de cal na 
discussão e favorecendo o em-
pregador.

Os ataques não param por 
aqui. O PL 6787/16, do qual o 
relatório de autoria do deputa-
do Rogerio Marinho do PSDB 
e aprovado pelos traidores da 
classe trabalhadora começa a 
vigorar a partir de 11 de novem-
bro, iniciando assim a “reforma 
trabalhista”. Durante 74 anos 
a CLT foi um dos alicerces de 
proteção da classe trabalhadora 
criando um limite mínimo a ser 
respeitado que, infelizmente, foi 
quebrado através da reforma 
trabalhista.

Com isso, agora os acordos 
coletivos poderão ser celebra-
dos abaixo da CLT, além de 107 
mudanças estruturais que ata-
cam o acesso à Justiça do Tra-
balho e das entidades sindicais 
no direito de acompanhar a ho-
mologação dos trabalhadores, 
sendo que 49,6% das ações que 
tramitam na Justiça são pedidos 
de verbas rescisórias não pagas!

Para completar o ataque 
faltava pautar aqueles que de-

fendem os trabalhadores no dia 
a dia junto à base: as entidades 
sindicais, fundamentais na or-
ganização e defesa da classe 
trabalhadora. A reforma retirou 
o imposto sindical, uma contri-
buição que ajudava nas lutas e 
demandas das categorias, des-
de a pauta econômica até as 
lutas políticas gerais.

O Sintaema perde com o 
fim do imposto sindical, mas 
continuaremos firmes e fortes 
em nossa atuação na defesa de 
nossos associados presentes 
nas bases, acompanhando seu 
cotidiano e lutando contra o re-
trocesso da batalha em favor do 
emprego. Vamos estar juntos 
na luta contra pela retomada do 
crescimento e valorização dos 
trabalhadores e pela distribui-
ção de renda.

Não aceitaremos a retirada 
de direitos, a ordem é nenhum 
direito a menos!

Um forte abraço, e juntos 
na luta!

Rene Vicente
Presidente do Sintaema

e da CTB/SP
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No dia 11 de outubro foi realizado o Encontro de Aposentados de Presidente Prudente, 
com a presença de representantes do sindicato, como o diretor de Imprensa, José Antonio 
Faggian. O encontro foi celebrado com um delicioso jantar e muita descontração. 

Juntos na luta, juntos na vida. 

 Mulheres

Trabalhadoras debatem assédios
no ambiente de trabalho

No dia 21 de outubro, o De-
partamento de Mulheres do Sinta-
ema promoveu uma roda de con-
versas  sobre a importância da 
luta das mulheres trabalhadoras 
em relação aos assédios moral e 
sexual no ambiente de trabalho.

Na ocasião também foi res-
saltado a importância do apoio à 

 Aposentados

Jantar de aposentados
foi um sucesso em Prudente

prevenção do câncer de mama. 
Todas as mulheres trabalha-

doras das bases de representa-
ção do Sintaema, bem como as 
mulheres que tenham qualquer 
grau de parentesco com os traba-
lhadores e trabalhadoras da base 
do Sintaema estão convidadas a 
participar de todas as atividades 

do departamento. Venham somar 
conosco e ampliar os debates 
acerca dos assuntos pertinentes 
às mulheres. 

A próxima reunião do de-
partamento será no dia 20 de 
janeiro de 2018, às 9h, na Sede 
do Sintaema. Juntas na luta!

O Sintaema apoia esse candidato
para estar à frente da
renovação do CREA/SP

Caros associados (as), o sorteio para
o feriado do Carnaval 2018 será no dia 9 de dezembro 

(sábado), ás 10h na sede do sindicato.

Valor das diárias:
Casa Pequena para 8 pessoas - R$140,00
Casa Grande para 12 pessoas  - R$160,00

 

Atenção:
A partir de 2 de janeiro de 2018 os valores serão:

CASA PEQUENA: R$140,00
CASA GRANDE:  R$160,00

As regras para participação do sorteio e o regulamento
para o uso da colônia estão em nossa página da Internet:

www.sintaemasp.org.br

 Colônia de férias

Sorteio para o carnaval

 Engenheiros


