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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 a luta continua com mais acordos fechados!
Companheiros e companheiras das empresas privadas seguem firmes na luta fechando acordos sem nenhum direito a menos

Assembleia Geral de 
Prestação de Contas

do Sintaema referente
ao ano de 2017 

Data: 8/8/2018
Quarta-feira - 18h
Sede do Sintaema

 Cetesb

Companheiros da Águas Andradina em assembleia

Leia na página 3

Acordos assinados

Leia na página 2
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 Sabesp

Sintaema expõe demandas
ao novo diretor de Sistemas

O Sintaema lamenta profunda-
mente a perda do grande compa-
nheiro Walter Vavá Soares, o “Wal-
tinho”, 47, trabalhador da CETESB e 
ex-diretor do sindicato, que faleceu 
vítima de um acidente de carro no 
dia 21 de junho, quando viajava para 
a Bahia com a esposa e os dois fi-
lhos. 

O carro de Waltinho colidiu com 
uma carreta na estrada que liga Vitó-
ria da Conquista a Belo Campo, sua 
cidade natal.

A esposa e os filhos sobrevi-
veram ao acidente e não correm 
risco. Waltinho entrou na CETESB 
em 1984 na função de mensageiro, 
e ainda nos anos 80 foi diretor da 
Associação dos Funcionários da Cia. 

O Sintaema e a direção da CE-
TESB reuniram-se para a assinatura 
do acordo coletivo dos companhei-
ros e companheiras da Cia, no dia 
19 de junho.  Este importante passo 
garante os direitos e conquistas re-
sultantes da campanha salarial que 
contemplou a manutenção das cláu-
sulas do acordo coletivo anterior, 
a garantia no emprego, reajustou 

Para as devidas apresentações 
e também para expor as deman-
das dos trabalhadores do Interior, 
o Sintaema se reuniu no último dia 
19 com o novo diretor de Sistemas 
Regionais da Sabesp, João Cesar 
Queiroz Prado.

João Cesar foi superintendente 
da Unidade de Negócio da Baixada 
Santista e coordenador de Empreen-
dimentos de Água antes de assumir 
a nova diretoria, no dia 4 de junho. 

Durante as apresentações o 
sindicato colocou questões que pre-
cisam ser resolvidas, como plantão 
à distância e presente, SAP (horas-

-extras, homologação), Sabesprev, 
a substituição de motos e Tuk Tuk’s 
por carros e inclusive a necessida-
de premente da possibilidade de 
transferências solicitadas pelos tra-
balhadores antes da conclusão do 
concurso público.

O diretor foi solícito e vai ana-
lisar todas as questões colocadas 
pelo sindicato. Juntos na luta!

 Cetesb

 Nota de falecimento

Acordo e PPR dos trabalhadores estão assinados!

Apreciação de contas de 2017

salários e benefícios e o principal: 
nenhum direito a menos.

Frente à reforma trabalhista, 
que veio para prestar um desserviço 
à classe trabalhadora, foi um resul-
tado bastante favorável à categoria.

Na ocasião também foi assina-
do o Programa de Participação nos 
Resultados 2018, a ser pago em 
2019. Os indicadores e metas estão 

no acordo do PPR que será disponi-
bilizado em nossa página:

www.sintaemasp.org.br
Vale ressaltar que o pagamento 

do PPR 2017 será efetuado no pró-
ximo dia 3 de julho.

Parabéns a todos os trabalha-
dores e trabalhadoras pelo fecha-
mento do acordo. Estamos juntos e 
vamos continuar a luta!

Com bastante seriedade e lisura, o Conselho Fiscal do Sintaema se 
reuniu no dia 20 de junho para analisar as contas do sindicato referentes 
ao ano de 2017 e previsão orçamentária para 2019.

As contas, que são auditadas pela Cury Contabilidade, foram aprecia-
das e o sindicato realizará assembleia para prestação de contas à categoria. 
Estamos juntos!

Assembleia Geral de Prestação de Contas referente ao ano de 2017 
Data: 8/8/2018 – Quarta-feira - 18h – Sede do Sintaema

 Transparência

Companheiro Waltinho, presente!

Em 1989, Waltinho associou-se ao 
Sintaema, e em 2003 foi eleito pela 
Chapa 1 como diretor de base do 
sindicato, sendo reeleito em 2006 
e 2009, nesta última gestão como  
diretor de Administração e Infor-
mática, permanecendo até 2012. O 
companheiro Waltinho era membro 

do PCdoB, ocupou cargos públicos 
na prefeitura de Osasco e foi candi-
dato a vereador na cidade.

Waltinho lutou em defesa dos 
direitos dos companheiros e com-
panheiras da CETESB e de todas as 
causas da categoria, sempre muito 
atuante nas negociações, assem-
bleias, greves e protestos. Atual-
mente Waltinho trabalhava como 
químico na Agência Ambiental de 
Osasco.

Mais que um combatente, um 
amigo que fará imensa falta a todos 
que o conheceram e tiveram o pra-
zer de conviver com ele. 

Os mais sinceros sentimentos 
desta diretoria a toda a família e 
amigos.

 WALTINHO, PRESENTE!

Para iniciar os trabalhos acerca da construção da Norma Regula-
mentadora específica para os trabalhadores do saneamento o Sintaema 
esteve na Fundacentro onde realizou a 1ª reunião técnica com o órgão, 
no dia 21 de junho.

O Sintaema firmou convênio com a Fundacentro, no Ministério do 
Trabalho, que  trata da segurança e saúde, para melhorias nas condições 
de trabalho dos companheiros e companheiras do setor do saneamento 
em suas diversas formas de atividade.

Sem dúvida, esta parceria terá como resultado um importante avan-
ço para os trabalhadores, um verdadeiro marco para a categoria.

Estamos juntos!

 Em prol dos trabalhadores do saneamento

Sintaema e Fundacentro
realizam a primeira reunião sobre 

Norma Regulamentadora

O Sintaema se reuniu com o novo Superintendente do Vale do Paraí-
ba, Augusto César Marques Leme, para expor e atualizar as questões dos 
trabalhadores da região, no último dia 26. 

O Superintendente foi receptivo e informou que as portas estão aber-
tas ao sindicato. Juntos na luta!

Vale do Paraíba tem novo superintendente
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Acordo fechado na
Atmo Hazmat

Os companheiros e companheiras da Atmo Hazmat fecharam o acor-
do coletivo em assembleia no dia 19 de junho.

A proposta aprovada contempla a ultratividade do acordo, reajuste 
salarial de 2,5% e recuperação do valor facial do vale-refeição diário, com 
um aporte de 20% do valor atual.

Parabéns! Estamos juntos na luta com avanço e nenhum direito a 
menos!

Keller Ambiental

Águas de Araçoiaba Águas de Votorantim

Águas Castilho

 Campanha Salarial 2018 - Empresas Privadas

Mais companheiros fecham acordo!

Na Keller Ambiental, Águas Andradina e Águas Castilho os trabalhadores e trabalhadoras
fecharam acordo com ultratividade, 2% de reajuste nos salários e 3% de reajuste nos benefícios

Em assembleias no dia 25 de junho os trabalhadores e trabalhadoras 
da Águas de Araçoiaba e Águas de Votorantim aprovaram as propostas 
negociadas pelo Sintaema e assim fecharam os acordos coletivos com 

ultratividade e importantes avanços nos benefícios: 

Ultratividade, reajuste salarial e nos benefícios e avanços fecharam a campanha salarial desses trabalhadores

Águas de Araçoiaba e Águas de Votorantim: avanços nos benefícios

Em todas as empresas o Sintaema distribuiu fichas para que os companheiros que ainda não são sócios possam fazer parte do sindicato como associados.

* Reajuste salarial linear: 1,69%;
* Reajuste da cesta básica: 2,7%, passando para R$ 170,00;
* Reajuste no ticket do café: R$ 4,27 por dia;
* Reajuste no ticket-refeição: R$ 23,80 por dia;
* Ampliação da concessão do auxílio- creche de 3 anos, 11 meses e 29 dias 

para 6 anos, 11 meses e 29 dias;
* Ampliação do fornecimento da cesta básica para afastados por auxílio-doença 

para 36 meses de afastamento e 48 meses por acidente;
* Extinção da mensalidade do plano de saúde para o “titular”;
* Aplicação do salário substituição a partir do 16º dia de substituição;
* Equiparação do valor do ticket-refeição entre Águas de Votorantim e Araçoiaba.

Parabéns a todos, vamos  fortalecer a luta!



2 a 15 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.

MIGUEL HADDAD - PSDB/SP
Advogado - Deputado Federal
(1 mandato – Jundiaí - SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos 
e da terceirização. Tem 10 pro-
cessos, entre eles, foi condenado 
em ação popular a ressarcir os 
cofres públicos municipais em 
decorrência de contrato firmado 
ilegalmente e sem licitação.

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

Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

RICARDO TRIPOLI - PSDB/SP
Advogado Deputado Federal

(3 mandatos – São Paulo - SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos 
e da terceirização.

SILVIO TORRES - PSDB/SP
Jornalista e Empresário

Deputado Federal
(6 mandatos - S. J. do Rio Pardo - SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos 
e da terceirização.
Processo de irregularidade em 
concorrência e contrato para exe-
cução de obras de engenharia.
Foi multado. 

VITOR LIPPI - PSDB/SP
Médico - Deputado Federal

(1 mandato - São Paulo - SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos e 
da terceirização. Tem 11 processos, 
entre eles a Ação civil de improbida-
de administrativa, na qual foi conde-
nado por atos de improbidade por 
contratar, com dispensa indevida de 
licitação, empresas para serviços de 
recuperação de asfalto quando exer-
cia o cargo de prefeito de Sorocaba.

NELSON MARQUEZELLI - PTB/SP
Agricultor e Empresário

Deputado Federal
(7 mandatos – Pirassununga - SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos, 
da terceirização e da rejeição à 
denúncia contra Temer. Entre os 
processos, uma Ação civil pública 
na qual é réu por dano ambiental 
movida pelo Ministério Público 
Estadual. 

EVANDRO GUSSI - PV/SP
Advogado e Professor Universitário

Deputado Federal
(1 mandato – Presidente Prudente, SP)

Votou a favor da terceirização.

Seguindo a tradição e o espírito cultural, ano a ano os Departamentos 
de Cultura, Esporte e Lazer e dos Aposentados propiciam aos associados as 
animadas festas juninas.

No dia 15 de junho aconteceu o arraial dos aposentados e aposentadas na 
sede do Sintaema. Com muita animação, quadrilha e guloseimas deliciosas a 
animação foi garantida.

 Festas Juninas

Arraiais da categoria e dos 
aposentados superaram expectativas

Já a festa dos companheiros e companheiras da ativa foi na Colônia de 
Férias, no dia 16, com direito a fogueira e linda queima de fogos ao final.

Veja mais fotos das festividades em www.sintaemasp.org.br
Juntos na luta, juntos no lazer. 


