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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Campanha Salarial 2018 - Empresas Privadas e SAEG

Sintaema fecha acordos dos trabalhadores com 
avanços e nenhum direito a menos!

Com bastante negociação e determinação, Sintaema fechou os acordos coletivos dos companheiros
e companheiras de várias empresas privadas e da SAEG
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 Sabesp

Os trabalhadores da Sabesp de 
Itapetininga que utilizam o veícu-
lo apelidado por eles de “Tuk Tuk” 
estão expostos ao perigo pelas con-
dições em que alguns desses veícu-
los se encontram. O Tuk Tuk é uma 
espécie de triciclo motorizado muito 
comum na Índia e na Tailândia.

Problemas no suporte do mo-
tor, escapamento, parte elétrica ex-
posta por conta da trepidação e pa-
ralamas que joga água no condutor 
quando chove. No dia 11 de junho a 
bengala de um desses veículos que-
brou quando um trabalhador ainda 
estava no pátio da empresa, porém, 
se estivesse na rua, em velocidade 
mais alta, poderia ter ocorrido um 
grave acidente.

Os trabalhadores querem que 
os Tuk Tuk,s sejam substituídos por 
carros. O Sintaema, que sempre foi 
contra o uso desses veículos justa-
mente porque os mesmos colocam 
em xeque a segurança e a integrida-
de física dos companheiros, ingres-
sou no ano passado com um pedido 
no Ministério Público do Trabalho - 

O novo Conselho de Repre-
sentantes de Funcionários – CRF 
da CETESB tomou posse no dia 
11 de junho com o espírito im-
buído de garra e determinação 
para defender os trabalhadores 
e trabalhadoras da Companhia.

O Sintaema esteve presente 
para prestigiar esse importante 
momento, haja vista que o CRF 
é um fundamental parceiro do 
sindicato na luta pelos trabalha-
dores.

Itapetininga: Tuk-Tuk está
caindo aos pedaços, literalmente!

A Sabesp lançou na semana 
passada o “Programa de Reten-
ção do Conhecimento”, um nome 
singelo que sugere tudo, menos 
o que propõe: que o trabalhador 
peça demissão.

O programa parte do princí-
pio que os trabalhadores pedirão 
demissão, e normalmente nessa 
situação não cabe nenhum tipo 
de indenização, e é nesse ponto 
que entra o “incentivo” (dentro 

da lógica da Sabesp), para quem 
aderir. O programa divulgado pela 
Sabesp está causando indigna-
ção e dúvidas nos trabalhadores 
quanto às intenções da empresa. 
Pelo programa proposto, depen-
dendo do tempo de trabalho na 
empresa, o trabalhador receberá 
o pagamento de um percentual 
sobre o fundo de garantia, o aviso 
prévio indenizado e outras verbas 
rescisórias.

Sobre o Programa de
Retenção do Conhecimento

 Cetesb

CRF toma posse

Para contribuir com a preservação do Meio Am-
biente, todos os anos o Sintaema planta mudas de ár-
vores na Colônia de Férias em Nazaré Paulista. Muitas 
dessas árvores já estão grandes, inclusive algumas já 
com flores e frutos.

No mês que comemoramos o Meio Ambiente, 
vale mostrar o resultado,como da árvore-pau planta-
da pelos companheiros do Sintaema cinco anos atrás, 
na gestão do nosso saudoso companheiro Dorvalino.

É o Sintaema em defesa do Meio Ambiente.

As casas da Colônia de Férias em Nazaré Paulista 
estão passando por reformas e pintura nova para que 
os nossos associados tenham mais conforto e bem-
estar em sua estadia. Juntos na luta, juntos no lazer!

O CRF sempre poderá contar com essa união que somente forta-
lece a batalha. Estamos juntos! Parabéns aos novos integrantes!

 Colônia de férias

Colônia mais bonita!

 Meio ambiente

Semear para colher os frutos

O Departamento de Formação 
do Sintaema promoveu no dia 13 
de junho o curso de formação sin-
dical para os delegados sindicais 
e suplentes da categoria. O curso, 
realizado na Colônia de Férias, teve 
duas turmas e foi ministrado pelos 
professores André Cavalcanti, Ro-
gerio Nunes e Thomas de Toledo, 
do CES – Centro de Estudos Sin-
dicais.

O tema abordado para a Tur-
ma 1 foi “Concepções Sindicais, 
Origem do Sindicato e História do 
movimento Sindical Brasileiro”, e 
para a Turma II os temas expla-
nados foram “Movimentos Sociais 
no Brasil: visão histórica e atuali-
dade”, “Política Internacional” e 
“Movimentos Sociais: Mulheres, 
Negros e Jovens”.

A ampliação do conhecimento 
acerca desses temas é fundamen-
tal para enriquecer o debate com 
os trabalhadores e a conscientiza-
ção de classe para fortalecer a luta.

 Formação

Delegados e suplentes ampliam conhecimentos

Juntos na luta, fora Temer!

O Sintaema esteve com os companheiros e 
companheiras da Sabesp de Franca debatendo so-
bre a conjuntura política e econômica e os ataques 
do governo golpista de Temer.

MPT para suspender o uso desses 
veículos, tanto que a Sabesp paga 
adicional periculosidade para os tra-
balhadores que dirigem o Tuk Tuk 
até que a questão seja resolvida no 
MPT.

O sindicato vai insistir na sus-
pensão desses veículos e substi-
tuição por carros, os trabalhadores 
não podem correr riscos por conta 
de economia da Sabesp.

Estamos juntos!

Os trabalhadores que 
aderirem e não estiverem 
aposentados não poderão 
movimentar a conta do 
FGTS, tampouco requerer 
o seguro-desemprego, já 
que, na prática, o trabalha-
dor está pedindo demissão.

É importante lembrar 
que o acordo coletivo de 
trabalho vigente não prevê 
qualquer Plano de demis-
são voluntária ou Programa 
de Retenção de Conheci-
mento, como a empresa 
quer chamar. Acabamos 

É importante entender que os percentuais apresentados na tabela 
do programa serão pagos apenas sobre o saldo do FGTS para fins 
rescisórios e NÃO sobre as outras verbas rescisórias, e também que 
não haverá multa de 40% sobre o FGTS.

de fechar o acordo coletivo 
e o Sintaema luta para que 
os trabalhadores e traba-
lhadoras mantenham seus 
empregos com dignidade, 
e que seus direitos e con-
quistas sejam respeitados, 
portanto, não concordamos 
com esse intempestivo pro-
grama.

Parece que o objetivo é 
o enxugamento do quadro e 
o sucateamento da empresa 
para entregá-la de bandeja 
à iniciativa privada. Fiquem 
atentos! Juntos na luta!

IMPLICAÇÕES  Sabesp

Ao final do curso os delegados, delegadas e suplentes 
participantes receberam certificado. Parabéns a todos!
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O Sintaema percorreu diversas 
cidades e conseguiu, com o fun-
damental apoio dos trabalhadores, 
fechar vários acordos coletivos 
dos companheiros e companheiras 
das empresas privadas e da SAEG 
neste mês de junho, com a manu-
tenção de cláusulas de acordos an-
teriores, ampliação de conquistas 
em alguns casos, aumento real de 
salário e/ou benefícios em outros. 

Em tempos de retrocessos, 
quando os trabalhadores estão 
ameaçados o tempo todo com 
as políticas nefastas do governo 
Temer, dentro do contexto da re-
forma trabalhista que veio para su-
catear os direitos e conquistas da 
classe trabalhadora, podemos con-
cluir que foram acordos coletivos 
fechados com sucesso: nenhum 
direito a menos!

 Campanha Salarial 2018 - Empresas Privadas e SAEG

Trabalhadores de várias empresas privadas
e da SAEG fecham acordos com sucesso

Assembleias aprovaram as propostas negociadas com avanços pelo sindicato

A aprovação dessa assem-
bleia consolida as propostas 
dos trabalhadores e trabalha-
doras das demais empresas 
do grupo, como segue:

UVR Grajaú S/A
3% de reajuste salarial;
Vale-refeição: R$ 26,25

BRK Ambiental S/A,
BRK Negócios Ind. e

BRK Digital S/A
3% de reajuste salarial;
Vale-refeição: R$ 36,00

Aquapolo Ambiental
3% de reajuste salarial;
Adicional para Dirigir 
Veículos: R$ 90,00

Vale-Refeição: R$ 36,00

Os trabalhadores e trabalhadoras da empresa Águas 
do Mirante aprovaram o acordo em assembleia, dia 4 de 
junho.

O acordo aprovado contempla a manutenção das cláu-
sulas anteriores, mudança da data-base de agosto para 
abril, reajuste salarial e nos benefícios proporcional de 8/12 
avos com base no INPC de Abril/2018 (1,55%) e 2% nos 
benefícios de Vale-Alimentação e de Vale-Refeição.

No último dia 6 os trabalhadores e trabalhadoras da 
Águas de Matão aprovaram em assembleia:  

-Reajuste salarial e nos benefícios de 1,55% ( INPC de 
Abril/2018);

-Reajuste de 3% nos benefícios de Vale-Alimentação e 
Vale-Refeição;

-Manutenção das cláusulas anteriores, retroativos a 
data base de abril.

Por ampla maioria, os trabalhadores e trabalhadoras da 
SAEG, em Guaratinguetá, aprovaram em assembleia no dia 
7 de junho a seguinte proposta:

3% de reajuste no salário;
3% de reajuste no piso salarial;
20% de reajuste na gratificação para dirigir  veículos;
10% de reajuste no Vale-Refeição  a ser pago a partir de 

Janeiro de 2019;
Manutenção de todas as cláusulas sociais do acordo 

anterior;
 PLR a ser paga até a 2ª quinzena de janeiro de 2019.

Os companheiros e companheiras da empresa Guara-
tinguetá Saneamento (antiga CAB Guará) aprovaram em 
assembleia no dia 7 de junho: 

Reajuste salarial de 2% para todas as faixas salariais;
Reajuste de 3% nos benefícios de alimentação;
Acordo com ultratividade em todas as cláusulas, inclu-

sive na PLR.

No dia 7 de junho foi a vez dos companheiros da Pique-
te Saneamento que aprovaram em assembleia a seguinte 
proposta:

Reajuste de 2% para todas as faixas salariais;
Reajuste de 3% nos benefícios de alimentação;
Ultratividade em todas as cláusulas, inclusive na PLR.  

Os companheiros e companheiras da Saneaqua, em 
Mairinque, aprovaram em assembleia: 

Reajuste salarial de 3%;
Reajuste de 6% na cesta básica;
Auxílio-creche de R$160,00;
Implantação do vale-refeição de R$ 300 reais.

Para fortalecer a luta dos trabalhadores e trabalha-
doras da categoria, o Sintaema está em tratativas com 
representantes da Suez Brasil LTDA, de origem francesa,  
para representar os companheiros e companheiras da 
empresa.

As negociações para a efetivação da representação 
estão avançadas, conforme reunião no dia 12 de junho, 
na Sede do Sintaema. Será mantido o acordo coletivo vi-
gente, e em novembro, data-base desses trabalhadores, 
o sindicato iniciará a campanha salarial.

Bem-vindos! Estamos juntos na luta!

Confira:
BRK Ambiental - Mauá 

Por ampla maioria, os 
companheiros da BRK Am-
biental de Mauá aprovaram 
em assembleia no último dia 
11: 

3% de reajuste salarial;
6% de reajuste no Vale-
alimentação: R$ 335,00;

6% de reajuste no
Vale-Refeição: R$ 28,60;

6% de reajuste no Adicional 
para Dirigir Veículos: R$ 

250,00;
6% de reajuste no Auxílio-

Creche: R$ 160,00;
Manutenção das cláusulas do 

acordo anterior.

Águas do Mirante Águas de Matão SAEG - Guaratinguetá

Guaratinguetá Saneamento Piquete Saneamento 

Saneaqua – Mairinque 

Parabéns a todos pela campanha!
Estamos juntos na luta! Nenhum direito a menos!

Companheiros da Suez
estão chegando!

BRK Ambiental de Mauá

BRK Ambiental de Mauá



18 de Junho a 1 de Julho de 2018 - Acesse: www.sintaemasp.org.br4

Jornal do Sintaema                                                                        Faça seu cadastro no Whatsapp: (+5511) 9.8313-1233 - Salve o nº e envie seus dados                                                        

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 mil exemplares

 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.

LOBBE NETO - PSDB/SP
Biomédico

Deputado Federal
(3 mandatos – Natural de São 

Paulo-SP)

Votou a favor do teto
dos gastos públicos.

MARA GABRILLI - PSDB/SP

Publicitária e Psicóloga
Deputada Federal

(2 mandatos – Natural de São 
Paulo-SP)

Votou a favor do impeach-
ment e a favor do teto dos 

gastos públicos.

Não se esqueça:
nas próximas eleições, 

esses não
podem voltar!

Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

JOÃO PAULO PAPA - PSDB/SP
Engenheiro e Professor

Deputado Federal
(1 mandato – Natural de 

Santos - SP)

Votou a favor do impeach-
ment e a favor do teto dos 
gastos públicos. Tem 17 

processos judiciais, entre eles 
ação civil de improbidade 

administrativa com dano ao 
erário e Processo por dispen-
sa indevida de licitação para 

execução de obras no sistema 
de iluminação pública.

IZAQUE SILVA - PSDB/SP
Deputado Federal

(1 mandato – Natural de 
Pirapozinho- SP)

Afastou-se da Câmara em 
1º/2/2018.

Sintaema apoiou a greve em defesa da Eletrobras

 Política

O Sintaema apoiou a greve 
de 72 horas iniciada dia 11 de ju-
nho pelos urbanitários em defesa 
da Eletrobras. Assim como vem 
ocorrendo em empresas públi-
cas de diversos segmentos, há 
um evidente interesse do gover-
no golpista de Michel Temer em 
desmontar, precarizar e privatizar 
o patrimônio público brasileiro, 
envolvendo nesse processo em-
presas, bens e serviços.

O Brasil está entre os maio-

O Sintaema esteve presente em 6 de junho, no Sindi-
cato dos Químicos, no ato que lançou a Agenda Prioritá-
ria da Classe Trabalhadora, uma importante atividade de 
luta das Centrais para enfrentar golpe.

Confira a íntegra da agenda em nossa página da In-
ternet: www.sintaemasp.org.br

res produtores de energia elétrica 
do mundo, e mesmo assim ainda 
existem cidadãos que não têm ou 
não podem pagar por ela. As usi-
nas da Eletrobras vendem ener-
gia elétrica mais barata porque 
conseguem produzir eletricidade 
de qualidade a baixo custo, com 
87% de sua produção à base de 
água. Se a privatização ocorrer, a 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) já reconheceu que os 
preços vão aumentar.

A energia elétrica, assim 
como o petróleo e a água, é es-
tratégica para a soberania e de-
senvolvimento do País, e a venda 
dessas empresas deixa os brasi-
leiros mais pobres e à mercê de 
interesses internacionais. Vamos 
juntos defender a Eletrobras, 
porque defender as empresas 
públicas é defender o Brasil e seu 
povo.

Água e energia não são mer-
cadorias!

CTB e demais centrais lançam agenda da classe trabalhadora

Erratas:
Na edição 880, por uma falha de revisão na tira 

ilustrativa do jornal, o Dia Mundial do Meio Ambien-
te saiu como sendo 5 de maio, quando o correto é 
5 de junho.  

As retificações já foram feitas nas páginas do site e Facebook do Sintaema.

Na edição 879, na matéria da Fundação Flores-
tal, diferentemente do que publicamos, o nome cor-
reto do município no qual houve as apreensões é 
“Ilha Comprida”.


