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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Reforma da Previdência

AINDA NESTA EDIÇÃO:

Vitória: depois de protestos,
votação foi adiada para 2018

7
Cetesb

Conquista: movimentação
será implantada

 Formação

Encontro de delegados ampliou conhecimentos

8
BRK

Acordos
assinados

Leia na página 5

Leia na página 2

E a luta continuará para que não ocorra a votação de uma das reformas
mais devastadoras para os trabalhadores. Se por para votar, o Brasil vai parar!
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 Sabesp

Mais um assalto na região da
Avenida dos Funcionários Públicos

No dia 28 de novembro o Departamento de Formação promoveu o 
Encontro de Delegados da categoria com a palestra elucidativa “Estado, 
Partido e Sindicato”, com Marcelo Arias, do Centro de Estudos Sindicais 
(CES), que explanou com propriedade sobre o tema:

“O Estado capitalista é defensor dos interesses dos banqueiros, das 
grandes indústrias, grandes comerciantes e latifundiários. O Estado tem 
muita influência na economia e poderá deter o desenvolvimento social 
e servir aos interesses das forças reacionárias, e o objetivo da reforma 
trabalhista é tirar do Estado a defesa dos trabalhadores”, disse Arias.

Estiveram presentes no encontro o presidente da CTB nacional, Adil-
son Araújo, da Fenatema, o Chicão, e o secretário nacional de forma-
ção da CTB, Ronaldo Leite. Todas as intervenções foram no sentido de 
fortalecer, unir e mobilizar a classe trabalhadora contra os ataques do 
governo ilegítimo.

“Este governo diz que está preocupado com o futuro do país, no 
entanto implantou o trabalho intermitente, um trabalho análogo à escra-
vidão na forma da Lei. É um governo que está a serviço das grandes 
empresas de capital internacional”, declarou Adilson Araújo.

“Falam em saúde, falam em educação, no entanto o governo do ile-
gítimo está privatizando tudo”, enfatizou o companheiro Chicão, que no 
ensejo anunciou a apresentação, em breve, de uma proposta de Norma 
Regulamentadora para o saneamento, com contribuição das entidades, 
que atenda às necessidades dos trabalhadores do setor, frisou.

“Neste momento em que os trabalhadores sofrem ataques com as 
reformas é de suma importância ter uma política de formação militante 
para contrapor a esses golpes”, enalteceu o secretário Ronaldo Leite.

 “Este encontro fortalecerá a luta para irmos às ruas fazer um grande 
movimento”, finalizou o presidente do Sintaema e CTB/SP, Rene Vicente.

Posse dos delegados da Cetesb
Na ocasião os delegados, delegadas e suplentes da Cetesb eleitos  

tomaram posse, em clima contagiante de determinação e luta. Parabéns, 
sucesso aos companheiros nessa importante tarefa.

Trabalhadores aprovaram greve 

Ainda no dia 28 de novembro, data em que os trabalhadores estiveram pre-
sentes para o Encontro de Delegados da categoria, foi aprovado no ensejo, em as-
sembleia extraordinária, o apoio ao movimento de greve geral das centrais sindicais 
para o dia 5 de dezembro, porém, em vez de greve, houve um importante momento 
da classe trabalhadora com manifestações por todo o País. Juntos na luta!

Mais uma vez os trabalhado-
res da Sabesp sofreram assalto 
na região do Campo Limpo, no 
dia 28 de novembro, na mesma 
avenida onde os companheiros 
já foram assaltados várias vezes.

Desta vez, três trabalhadores 
tiveram seus uniformes, docu-
mentos, equipamentos e a viatu-

Trabalhadores da Sabesp MS/
ABV Eletromecânica protestaram 
no último dia 18 contra a forma 
da pontuação do Plano de Cargos 
e Salários.

Esses companheiros alegam 
que a forma aplicada é injusta e 
que o plano é permeado de sub-

ra roubados, e ficaram novamen-
te à disposição dos assaltantes.

Esta é a falta de segurança 
pública a qual a sociedade tem 
sido vítima. 

O Sintaema, que por diver-
sas vezes cobrou providências 
da empresa e fez protestos con-
tra essas ocorrências é solidá-

rio com esses trabalhadores e 
repudia a ausência de políticas 
de segurança para solucionar a 
questão da violência.

Esses companheiros da Sa-
besp do Campo Limpo, Zona Sul, 
são guerreiros que, mesmo com 
tantos assaltos já sofridos, conti-
nuam juntos na luta!

Protesto no ABV

A ausência de concurso 
público na Sabesp está resul-
tando em escassez de recur-
sos humanos em várias áreas 
da empresa, inclusive a de 
médicos do trabalho, profis-
sionais fundamentais nas uni-
dades onde se faz necessário 
um médico.

Devido a muitos médicos 
já terem se aposentado, os 
que continuam na ativa estão 
sobrecarregados, além de al-
gumas unidades não terem o 
atendimento por falta de mé-
dicos.

Este problema vem tra-
zendo desconforto e gerando 
reclamações por parte dos tra-
balhadores que sofrem com a 
falta de médicos nas unidades.

Por isso o Sintaema conti-
nuará empenhado na luta pela 
realização de concurso público 
para que a defasagem geral de 
mão de obra própria acabe e 
para que a precarização no tra-
balho pela terceirização não se 
consolide.

Juntos na luta!

jetividades.
 O Sintaema não concorda 

com a postura de algumas chefias 
na aplicação do plano de cargos 
e sempre lutará para que o plano 
contemple os anseios de todos os 
trabalhadores.

Estamos juntos!

Escassez
de médicos
na Sabesp

Sintaema em ação
Para tratar de assuntos pendentes dos trabalhadores o 

Sintaema esteve na semana passada na Sabesp Vila Mussoli-
ni e manobra da Mooca.

Estamos sempre juntos!

 Formação

Estado, partido
e sindicato

Este foi o tema da palestra no encontro de delegados

 Notícias do Jurídico

Sobre a ação de inclusão dos trabalhadores
da manobra em escala de revezamento

Em dezembro de 2016 o departamento 
jurídico do Sintaema ingressou com uma 
ação na 72ª Vara do Trabalho de São Paulo 
em que pede que os trabalhadores da Sa-
besp em área de manobra sejam enquadra-

dos no regime de escala de revezamento, 
previsto em nosso acordo coletivo.

Ocorre que o resultado saiu há alguns 
dias e a ação foi julgada improcedente 
em primeira instância. O Sintaema ime-

diatamente recorreu ao Tribunal Regional 
do Trabalho e continuará acompanhando 
o trâmite do processo para informar aos 
trabalhadores.

Juntos na luta!
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Assembleia
Campanha Salarial Cetesb

Assembleia de fim de greve
Cetesb

Depois de muita luta, PPR está de volta
Cetesb

Greve dos trabalhadores da Cetesb Protesto no Dia do Meio Ambiente 
Cetesb

Águas  do Mirante

Águas de Matão Águas do Brasil ATMO

Attend Ambiental BRK Ambiental - Mauá BRK Interior (1)

BRK Interior (2) Caepa CIS - Itu



Ecopolo Grupo CAB (1) Grupo CAB (2)

Instituto Ideas Keller Okena

Opersan Berrini Opersan Jundiaí Polo Ambiental

SAEG Sagua recebe BSF Samar- PLR

Saneaqua Schientec Serrat

WGRA Festa Julina Aposentados Passeata dos aposentados
contra as reformas de Temer
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Audiência Pública em defesa dos trabalhadores da 
Fundação e dos parques estaduais

Fiscalização dos guarda-parques rendeu apreensões de 
armas e combate ao tráfico ilegal de aves e animais (1)

Fiscalização dos guarda-parques rendeu apreensões de 
armas e combate ao tráfico ilegal de aves e animais (2)

Fiscalização dos guarda-parques rendeu apreensões de 
armas e combate ao tráfico ilegal de aves e animais (3)

Protesto em prol dos trabalhadores
da Fundação Florestal

Sintaema percorre unidades da Fundação e mostra
o estado precário de condições de trabalho

Sintaema protesta nos parques estaduais contra o 
desmonte dos mesmos. (1)

Sintaema protesta nos parques estaduais
contra o desmonte dos mesmos (2)

Trabalhadores da Fundação Florestal
aprovam pautas (1)

Trabalhadores da Fundação Florestal
aprovam pautas (2)

Assembleia Campanha Salarial Sabesp

Assembleia Escala de plantão na Sabesp Encontro dos delegados da Sabesp Protesto pelo pagamento integral
do PPR na Sabesp

Sintaema protesta na Alesp e dá as costas
ao PL que cria a holding na Sabesp

Trabalhadores da Sabesp de várias unidades protes-
tam contra a Reforma da Previdência (1)

Trabalhadores da Sabesp de várias unidades
protestam contra a Reforma da Previdência (2)
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“E então, que quereis?”,
 “Fiz ranger as folhas de jornal

Abrindo-lhes as pálpebras piscantes.
E logo

De cada fronteira distante
Subiu um cheiro de pólvora

Perseguindo-me até em casa.
Nestes últimos vinte anos

Nada de novo há
No rugir das tempestades

Não estamos alegres,
É certo,

Mas também por que razão
Haveríamos de ficar tristes?

O mar da história
É agitado.

As ameaças
E as guerras

Havemos de atravessá-las.
Rompê-las ao meio,

Cortando-as
Como uma quilha corta

As ondas”

Vladimir Maiakóvski
O poeta da Revolução (1893-1930)

1º de Maio - Dia do Trabalhador Ato contra a Reforma da Previdência- Av. Paulista Ato contra as reformas

Ato das Mulheres- INSS Ato em defesa do funcionalismo público Ato Fora Temer- Brasília

Mulheres debatem reformas Plenária da Juventude Plenária das Mulheres

Plenária de Igualdade Racial Protesto contra a entrada em vigor da reforma trabalhistaSeminário sobre a Reforma da Previdência
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Depois de diversas tentativas 
de colocar a reforma da previdência 
para votação, o governo ilegítimo de 
Temer foi derrotado e a votação da 
reforma está prevista para fevereiro 
de 2018, depois do Carnaval.

Seguindo a agenda de lutas da 
CTB e outras centrais, o Sintaema se 
juntou a centenas de trabalhadores 
em todos os atos e protestos contra 
a reforma. No dia 5 de dezembro, Dia 
Nacional de luta em defesa da Pre-
vidência, o sindicato esteve na porta 
do INSS do centro de São Paulo para 
manifestar sua contrariedade à amea-
ça de desmonte das aposentadorias 
que o ilegítimo Temer quer promover.

 Reforma da Previdência

Em 2018, todos contra a reforma da Previdência!
Governo golpista foi derrotado frente a tantos protestos e rejeição de sua própria base

ao projeto neoliberalíssimo da reforma da previdência

O Sintaema esteve presente na 
2ª Conferência Nacional da Frente 
Brasil Popular, entre os dias 8 e 10 
de dezembro, realizada na Escola 
Nacional Florestan Fernandes, em 
Guararema, São Paulo.

Importantes debates permea-
ram a segunda edição da conferên-
cia, tendo como fruto a resolução 
da FBP, que aborda, entre outros, 
a importância da soberania da de-
mocracia e a criação do congresso 
do povo.

Para a FBP é necessário que o 
povo construa com as suas pró-
prias mãos o projeto que busca 
o desenvolvimento do Brasil. Es-
tamos juntos na luta com esses 
companheiros!

 FBP

Construir com o povo 
e para o povo

um projeto de Nação

Ainda com a ameaça de vota-
ção, no dia 12 de dezembro o Ae-
roporto de Congonhas foi cenário 
de um grande ato contra a refor-
ma da Previdência, tendo como 
protagonistas o Sintaema, CTB e 
demais entidades que seguem a 
agenda de lutas contra a intenção 
de desmonte da aposentadoria 
promovido pelo governo ilegítimo 
de Temer.

Depois do ato em frente ao INSS no dia 5 de dezembro, o Sintaema 
junto com a CTB, outras centrais e movimentos sociais da Frente Brasil 
Popular se reuniram na tarde do mesmo dia em grande manifestação no 
vão livre do Masp e ocuparam a Avenida Paulista. 

Ao final, após as intervenções contra a reforma e o governo golpista, 
os manifestantes seguiram em passeata até o escritório da Presidência 
da República.

O ato da Paulista reuniu quase 3 mil pessoas e mostrou que os tra-
balhadores estão dispostos a ir para o enfrentamento se a reforma for à 
votação.

O adiamento da votação para 
2018 mostrou que o golpe do 
governo Temer não tem respaldo 
nem mesmo de sua base gover-
nista, embora depois de alguns 
jantares a portas fechadas muitos 
parlamentares mudam de opinião. 

Porém os trabalhadores não 
estão desatentos, e não votarão 
em deputado que acabar com apo-
sentadoria do trabalhador. Este re-
trocesso será lembrado nas urnas 
em 2018, disso não tenham dúvi-
da. Todos sabem que esta reforma 
é destruidora de direitos históricos 
arduamente conquistados e que, 
uma vez extintos, prejudicarão 
não somente os trabalhadores, 
mas aposentados, pensionistas, 
jovens, idosos, enfim, deixará de 
ser um benefício para se tornar 
algo quase inatingível.

É isso o que esse governo 
quer: atender aos interesses capi-
talistas e privatistas em detrimen-
to dos direitos do povo.

Por isso estamos mobilizados, 
em alerta. Se colocar para votar, o 
Brasil vai parar!

 PL 920/17

Bomba de final de ano: 
projeto que congela 

investimentos no 
Estado foi aprovado

Mesmo depois de vários protestos 
contrários e argumentos fundamentados, 
o nefasto projeto de lei 920/17, do gover-
nador Alckmin, foi aprovado no último 
dia 14 na Assembleia Legislativa de São 
Paulo.  O projeto, que diretamente trata 
da renegociação de dívidas do Estado, 
indiretamente congela investimentos em 
áreas de suma importância, como saúde 
e educação.  Embora o projeto tenha re-
cebido emenda que permite celebrar con-
tratos aditivos, o congelamento de inves-
timentos pode significar não dar reajustes 
aos trabalhadores de empresas públicas.

Outro fator preocupante é a possível 
queda na qualidade da prestação de servi-
ços públicos, já que haverá congelamento 
e redução nos investimentos por dois 
anos. O Sintaema, junto a CTB, esteve 
na Alesp por diversas vezes em protesto 
contra o projeto que é um retrocesso para 
os trabalhadores e para os serviços pú-
blicos, porém os inimigos da classe tra-
balhadora mais uma vez votaram contra 
o povo.

Esse é o governo Alckmin, que, as-
sim como o governo ilegítimo de Temer, 
está mais preocupado com pagamento 
de dívidas aos bancos e empresas pri-
vadas do que com a população e os tra-
balhadores. Votaram contra o projeto os 
deputados do PCdoB, PT, PSOL e alguns 
deputados do PDT. Os deputados dos ou-
tros partidos votaram a favor do projeto 
inimigo do povo.

Confira em nossa página da Internet 
os deputados que votaram contra os tra-
balhadores, isso é vergonhoso!

Juntos na luta!

Depois de quatro anos de muita 
luta por parte do Sintaema e CRF, a 
CETESB implantará o Programa de Mo-
vimentação dos Funcionários.

O atendimento desta reivindicação 
é uma importante conquista, haja vista 
que possibilitará a análise dos pedidos 
de transferência dos trabalhadores en-

 Cetesb

Boa notícia: programa de 
movimentação será implantado

tre as unidades da empresa, com dire-
trizes e procedimentos para otimizar as 
informações. A ferramenta já está dis-
ponível pela Internet e a partir de janeiro 
iniciarão os estudos de viabilidade.  

Parabéns aos companheiros e 
companheiras da CETESB por essa vi-
tória! Juntos na luta!

O Sintaema está preocupado com os companheiros da CETESB que 
dirigem veículos e que estão levando multas quando a trabalho para a 
empresa. 

A pontuação pode suspender a habilitação desses trabalhadores, e 
para tratar desse assunto o sindicato se reuniu no dia 12 de dezembro 
com a diretoria da CETESB para expor a questão, contribuir com suges-
tões e pedir para que a empresa adote medidas para amenizar os riscos 
de multa.

O Núcleo de Afrodescendentes do Sintaema participou 
de diversas atividades na cidade de Presidente Prudente em 
alusão à Consciência Negra. 

A programação se deu de 13 a 30 de novembro, e o 
sindicato, que sempre lutou e continuará lutando contra o 
racismo e todas as mazelas enraizadas pelo preconceito, 
levantou sua  bandeira pela igualdade racial.

Estamos juntos! 

Sobre a pontuação de multas
de trabalhadores que dirigem

Sintaema e CRF juntos na luta!
Para discutir pendências de questões 

dos trabalhadores, próximas ações para 
2018 e encerrar o ano, o Sintaema e o CRF 
se reuniram no dia 18 de dezembro. 

Sindicato e conselho estão a postos, 
juntos nesta luta que é de todos em defe-
sa dos companheiros e companheiras da 
CETESB.

 Consciência Negra

Em defesa da Igualdade Racial
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O Departamento dos Aposentados promoveu no dia 8 de dezembro a tradicional confraternização de final 
de ano com os associados (as) fazendo um balanço da situação política do país frente ao governo ilegítimo de 
Temer.

O presidente do Sintaema e da CTB/SP, Rene Vicente, bem como demais diretores presentes expuseram a 
importância da mobilização de todos diante da ameaça da reforma da Previdência. “Vamos às ruas, vamos lutar 
contra esse desmonte”, disse o presidente.

Para dar início às negociações dos trabalhadores e trabalha-
doras da Samar, o Sintaema se reuniu com representantes da 
empresa para discutir a pauta de reivindicações no dia 12 de de-
zembro.

Vamos lutar por um bom acordo coletivo, que contemple os 
anseios dos companheiros e companheiras da Samar. 

Estamos juntos!

O Sintaema se reuniu com o representante da BRK Ambiental 
no dia 12 de dezembro, na Sede do sindicato, para a assinatura 
do acordo coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras da BRK do 
Interior, depois de uma intensa campanha salarial, e também o 
acordo da PLR de todos os companheiros da Capital e Interior.

Parabéns a todos, juntos na luta!

 Empresas Privadas

BRK Ambiental:
Fechando o ano

com bons acordos

Começa a
campanha salarial na Samar

 Aposentados

Confraternização pelo ano de lutas

Nos dias 2 e 3 de dezembro os aposentados da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte puderam passar 
um fim de semana muito agradável com seus familiares em um passeio a Caverna do Diabo com o Sintaema. 
Os companheiros e companheiras pernoitaram em Jacupiranga no dia 2 e visitaram um dos mais belos locais 
de turismo do Estado de São Paulo, a Caverna do Diabo, no dia 3, seguido de um delicioso almoço no parque.

Em clima de confraternização e diversão, todos no encontro ficaram encantados com as belezas naturais que 
foram apresentadas. Juntos na luta, juntos no lazer!

Ao final foi servido 
um delicioso café da 
tarde com sorteio de 
brindes. Aposentados 
estão juntos na luta!

Visita a Caverna do Diabo


