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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Ato

Em defesa da democracia

 Fundação Florestal

Trabalhadores aprovam pauta

Leia o editorial na página 2

Leia na página 4

Sintaema participou dos atos em defesa da democracia e chama a todos para a mobilização do 1º de maio.
A luta e a resistência dos trabalhadores são fundamentais nesse cenário em que o país se encontra

Campanha salarial Sabesp:
Primeira reunião:
Dia 24/04 - 10h

Posse dos Delegados Sindicais:

Dia 25 de abril, a partir das 9 horas
na Sede do Sintaema

Participe!
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 Cetesb

Sintaema entregou pauta
dos trabalhadores da CETESB

No dia 6 de abril o Sintaema esteve na Sede da CETESB para a entrega da pauta 
de reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras à direção da Companhia

O Sintaema participou da posse da nova diretoria 
da Ascetesb- Associação dos Funcionários da CE-
TESB, no último dia 13.

A associação é um importante espaço de integra-
ção e entretenimento dos trabalhadores e trabalhado-
ras em seus momentos de descontração.

Parabéns aos eleitos, boa gestão!

PPR será pago em breve
O Sintaema expôs os anseios dos trabalhadores e reivindicou a pauta em sua totalidade, inclusive em rela-

ção ao pagamento do Programa de Participação nos Resultados-PPR.
A empresa informou que o PPR de 2017 será pago nos próximos meses, e isto é uma importante conquista. 

O sindicato lutará para que o mesmo aconteça no PPR de 2018.

Confi ra a pauta que já está disponível em nossa página: www.sintaemasp.org.br

CETESB - RH: Sintaema acompanhou apresentação sobre novos procedimentos
O Departamento de RH da Cetesb se reuniu com o Sintaema no dia 11 de abril para apresentar os novos 

procedimentos de frequência, implantação do e-social,  vigência da reforma trabalhista e horas excedentes.
A campanha salarial já começou e o sindicato está atento aos assuntos expostos e presente em todas as 

pautas pertinentes aos trabalhadores. Juntos na luta!

A pauta foi entregue à dire-
ção, com a presença do presiden-
te Carlos Roberto dos Santos, que 
foi solícito e informou que a pauta 
será estudada.

O sindicato divulgará as datas 
das reuniões assim que for esta-
belecido o calendário de negocia-
ções. 

A legalização de acúmulo de 
horas da jornada diária é uma das 
mazelas da reforma trabalhista, 
aquela em que o Sintaema tanto 
lutou contra a aprovação. Não há 
ilusão: o patronato prefere esten-
der a jornada diária, ainda que 
isso possa causar desgaste físico 
e psicológico no trabalhador, não 
precisar pagar hora-extra e ainda 
disfarçar a necessidade premente 
de contratação de mão de obra.

Infelizmente a reforma tra-
balhista veio ao encontro dos 
interesses do patronato ao lega-
lizar mudanças que atingem as 
conquistas e direitos arduamente 
alcançados ao longo dos anos pe-
los trabalhadores.

O Sintaema não concorda 
com esse tipo de compensação 
porque isso sobrecarrega os fun-
cionários que acabam trabalhan-
do mais do que o contratado, o 

Banco de horas/horário de almoço: será?

Ainda no mês de abril ocorrerá a eleição para a 
nova composição do CRF – Conselho de Represen-
tantes dos Funcionários da CETESB.

O atual CRF (foto) realizou sua última reunião no 
dia 16 de abril. O Sintaema parabeniza esses compa-
nheiros que estiveram à frente do Conselho e deseja 
sucesso aos que participarão na nova eleição que 
será nos dias 23 e 24 de abril.

Estamos juntos!

 Empresas privadas

O Sintaema se reuniu no dia 6 de 
abril com agentes da equipe comercial 
da BRK Ambiental de Mauá que reivin-
dicam reajuste salarial. Esses traba-
lhadores dirigiam motos e recebiam 
adicional periculosidade. Porém, ago-
ra não dirigem mais as motos e não 

Acordo fechado na Ecopolo

Em assembleia no dia 16 de abril, os companheiros e companheiras 
da Ecopolo – Gestão de Energia e Resíduos aprovaram o acordo que 
repõe a infl ação pelo INPC e mantém os benefícios conquistados.

Parabéns, juntos na luta!

Trabalhadores da BRK que recebiam 
periculosidade pedem reajuste

recebem mais, o que diminuiu seus 
salários, por isso estão pleiteando o 
reajuste. Frente a isso o sindicato vai 
agendar uma reunião com a diretoria 
para levar esta demanda e lutar para 
que esses companheiros sejam valo-
rizados. Estamos juntos!

Nosso país está vivendo um 
momento em que presenciamos 
uma verdadeira ameaça à demo-
cracia. O governo ilegítimo de 
Temer tem como objetivo destruir 
nossa soberania e entregar nosso 
patrimônio às grandes empresas 
e conglomerados, enquanto são 
desferidos golpes atrás de gol-
pes na população e na dignidade 
daqueles que conseguiram fazer 
políticas públicas voltadas para 
o social, para as camadas menos 
favorecidas, como foi o caso do 
ex-presidente Lula, agora preso 
por crimes que não cometeu, vis-
to que não foram comprovados.

Conforme bem disse o pre-
sidente da CTB, Adilson Araújo, 
a luta pela liberdade de Lula é 
também a luta contra um projeto 
fascista e de brutal retirada de di-
reitos, por isso é preciso lutar e 
resistir a este projeto nefasto.

Frente a esse cenário o Dia 
do Trabalhador – 1º de Maio será 
unifi cado, já que demonstra o 
comprometimento das centrais 
sindicais e da classe trabalhado-
ra com os rumos do país. Esse 
“assalto’ à democracia não condiz 
com um Brasil que nosso povo 
precisa e merece, um Brasil forte, 
com crescimento e mais justo.

Atual CRF se despede Ascetesb sob nova direção

 Editorial

Lutar e resistir, sempre!
1º de Maio Unificado

A CTB, CSB, CUT, Força Sin-
dical, Intersindical, NCST e UGT 
estão organizando a pauta que 
orientará o 1º de Maio em todo o 
país.

Diante dos enormes desafi os 
que os trabalhadores têm pela 
frente, a unidade é fundamental 
para superar as desigualdades, 
para combater o arrocho salarial 
e a precarização das condições de 
trabalho e para bloquear o cerce-
amento da liberdade e o ataque à 
democracia. A luta é o sentido da 
vida sindical e a unidade é a deci-
são política das centrais.

Em Curitiba, o ato de 1º de 
Maio será histórico, nacional e 
unitário, coroando as inúmeras 
manifestações que serão feitas 
em todo o país e em sintonia com 
todos os trabalhadores.

A pauta defendida pelas centrais:
-Nenhum direito a menos;
-Emprego para todos;
-Valorização do
salário mínimo;
-Seguridade e
Previdência Social;
-Políticas públicas;
-Fortalecimento sindical;
-Democracia e eleições livres;
-Justiça, sim. Perseguição, não. 
Liberdade para Lula!

Vamos todos juntos nesta 
luta, trabalhadores! O local do 
Ato de 1º de maio em SP será 
divulgado em nossa página na 
internet.

Rene Vicente dos Santos - 
Presidente do Sintaema e da CTB/SP

O empregado trabalha mais, se desgasta mais e não ganha por isso. E tem gente que ainda acha que é bom!

que não é saudável física e psico-
logicamente.

O ideal é que a empresa abra 
concurso público e contrate mais 
trabalhadores. O Sintaema tam-
bém prestigia e defende o acordo 
coletivo, e não o individual, con-
forme a empresa está fazendo em 
relação à compensação das horas 
de trabalho.

Portanto, companheiros e 
companheiras, não se iludam. A 
legalização do banco de horas, 
seja mensal ou semestral, foi 
aprovada na reforma trabalhista 
que tem por objetivo privilegiar 
o patrão em detrimento das con-
quistas dos trabalhadores. Pense 
nisso! Em caso de dúvida, procu-
re o sindicato!  
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 Sabesp

Campanha Salarial 2018:
trabalhadores estão juntos na luta!

Jornal do Sintaema                                                                                                                                                          Assista nosso canal: tv.sintaemasp.org.br

E os companheiros e compa-
nheiras da Sabesp estão com toda 
a disposição para esta campanha 
salarial 2018, a começar pela ex-
celente participação nas setoriais, 
como estas da Sabesp- Polo Sé, 
Jales, Fernandópolis, Nhandeara, 
Monte Aprazível, Avaré e Piraju.

Em debate colocamos os ata-
ques sofridos pela classe traba-
lhadora com o projeto de tercei-
rização, a reforma trabalhista e a 
PEC do fim do mundo que conge-
la os gastos públicos por 20 anos. 

Organizar os trabalhadores 
pela base, lutar, resistir e discutir 
um projeto para o país que tenha 
a retomada do crescimento com 
distribuição de renda e valoriza-

Representantes do Sintaema estiveram no dia 12 de abril com o novo 
superintendente da Sabesp – RV Vale do Paraíba, engenheiro Andrenan-
des Sincerre Gonçalves, para levar os anseios dos trabalhadores da em-
presa e as demandas dos companheiros da região do Vale.

O superintendente foi bastante receptivo e disse que está à disposi-
ção para quaisquer questões. Juntos na luta!

Nos dias 17 e 18 de abril o 
Sintaema realizou as eleições 
para delegado (a) e suplente na 
Sabesp, com ótima votação dos 
companheiros e companheiras 
que se empenharam em eleger 
seus representantes na base.

O resultado será disponibili-
zado em nossa página na internet: 

www.sintaemasp.org.br.
Posse: dia 25 de abril, 9h na 

Sede do Sintaema.

Empresa apresenta novo modelo de
“gestão de pessoas” para os sindicatos

Companheiro Chicão está junto na luta!
Os trabalhadores da Sabesp - Complexo Leopoldina receberam 

a visita do presidente da FENATEMA, o companheiro  Chicão, que 
esteve no dia 17 de abril na setorial para explicar o que muda  com a 
reforma trabalhista e a  importância da criação da NR do saneamento.

Chicão, estamos juntos!

ção dos trabalhadores.
Pela revogação de todos os 

ataques dos golpistas que são 
contra os interesses do país e a 
soberania da Nação.

A primeira negociação
será em 24 de abril.

A luta é contra o retrocesso, 
nenhum direito a menos!

Sintaema leva demandas
ao novo superintendente

No último dia 12, representantes da Sabesp apresentaram o novo 
modelo de gestão de pessoas, com programas para otimizar a comu-
nicação entre a empresa e os trabalhadores.

A reunião contou, entre outros, com a apresentação de um apli-
cativo que poderá ser instalado no celular com serviços, programas, 
notícias sobre a empresa, demonstrativos de pagamento e outros 
acessos pelo trabalhador. 

Dentro desta nova perspectiva, a Sabesp apresentou as mudanças 
na nomenclatura da atual estrutura para a nova, na qual, por exemplo, 
a Superintendência de Recursos Humanos será Superintendência de 
Gestão de Pessoas.

O Sintaema assistiu à apresentação e deu sugestões no sentido 
de contribuir para o aperfeiçoamento do programa em prol dos tra-
balhadores, inclusive colocando a questão de que os trabalhadores 
estão encontrando falhas no sistema SAP, identificando erros no 
lançamento de dados. Os representantes da Sabesp informaram que 
estão corrigindo esses problemas e que outros que surgirem devem 
ser encaminhados à empresa.

Estamos juntos! 

Eleições para delegados terminam
com excelente participação dos trabalhadores

Fernandópolis

Avaré

Nhandeara

Jales

Piraju

Monte Aprazível

Polo Sé

Adução Ipiranga

Itaquera-Tiradentes

Casa Verde

Polo Barueri

Polo Itaim - Escritório Regional
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Os companheiros e compa-
nheiras da Fundação Florestal da 
Capital, Juréia-Itatins e Parque 
Intervales aprovaram a pauta de 
reivindicações que será entregue 
à direção da Fundação.

Ainda faltam algumas áreas 
para os trabalhadores aprovarem 
a pauta, e vamos intensifi car esta 
luta para que esta campanha te-
nha sucesso. 

Estamos juntos, companhei-
ros e companheiras!

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian
Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 24.298

Projeto gráfico e diagramação: ZzyonN comunicação digital e desenvolvimento
Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050 Fone: 3329.2500

Site: www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.br - Tiragem: 13.000 exemplares

 Fundação Florestal

Pauta aprovada

 Manifestação

O Sintaema esteve na Praça 
da Sé, no último dia 11, em ato 
pela “Frente Brasil Popular” e 
“Povo Sem Medo”, em defesa da 
democracia e pela liberdade do 
ex-presidente Lula.

A manifestação foi expressi-
va e seguida de caminhada até a 
Praça da República, terminando 
com shows de artistas populares 
que também pediram a punição 
dos criminosos que tiraram a 
via de Marielle Franco, vereadora 
morta no Rio de Janeiro. 

No dia 17 o ato foi na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, 
onde os manifestantes lotaram o 
auditório Juscelino Kubitschek e 
marcaram sua posição contrária 
à prisão do ex-presidente.

LULA LIVRE,
MARIELLE PRESENTE!

Em defesa da democracia e contra a impunidade

 Colônia de férias
Caros associados (as),

Com certa frequência tem ocorrido o fato de pessoas reservarem 
casas na Colônia para passar fi nais de semana ou feriados e não com-
parecerem na data.

Isso tem impedido outros associados de usufruírem da Colônia, já 
que uma vez feita a reserva a casa não pode ser ocupada.

Frente a esta questão, desde 5 de abril já está sendo cobrado um 
adiantamento de 50% do valor total da estadia no ato das reservas.

Esse procedimento é para que todos possam usufruir da Colônia 
de Férias de Nazaré Paulista de forma harmoniosa e justa.

Colônia com nova diretoria
Desde 5 de abril o novo diretor do Departamento de Esporte, Cul-

tura e Lazer é o companheiro Rogerio da Silva Pereira (Mexerica), em 
substituição ao ex-diretor Edgar Tabosa. Desejamos sucesso ao Ro-
gerio e os nossos agradecimentos ao Tabosa pelo trabalho realizado 
quando à frente da Colônia.

 Quem votou, não vai voltar!

Saiba quem são os traidores da classe trabalhadora
Precisamos nos lembrar nas urnas dos traidores do povo, daqueles 

que não legislam em favor dos trabalhadores, mas sim em favor próprio 
ou dos grandes empresários, por isso, nesta e nas próximas edições 
vamos publicar todos os parlamentares que votaram a favor da reforma 
trabalhista para que esses inimigos do povo não se reelejam.

Celso Russomanno
(PRB/SP)

Apresentador de TV e Repórter
Deputado Federal

(5 mandatos – São Paulo/SP) 

Votou a favor do impeachment e a 
favor da rejeição da denúncia contra 
Temer.
Teve reprovada a prestação de contas 
da sua campanha para as eleições de 
2014 para deputado federal.
O parlamentar recorreu, mas a deci-
são foi mantida.

Marcelo Squassoni
(PRB/SP)

Bacharel em Direito
Deputado federal 

(1 mandato- São Paulo/SP)

Votou a favor do impeachment e a favor 
da rejeição da denúncia contra Temer. 
Foi condenado por improbidade admi-
nistrativa por uso da máquina pública 
para favorecimento pessoal devido à 
expedição irregular de certidão nega-
tiva de débito não condizente ao valor 
real do imóvel, além de outras duas 
ações judiciais.

Não se esqueça: nas próximas eleições,
esses não podem voltar!

Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

Parque Intervales

Juréia - Itatins Capital


