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Governo libera
mais 51 agrotóxicos; um deles 
ameaça abelhas polinizadoras

Não ao assédio moral!

Intensificar a luta contra 
a reforma da previdência

Meio Ambiente Assédio Moral

Reforma da Previdência

As Centrais Sin-
dicais se reuniram 
no último dia 18 
para avaliar o pro-
jeto da reforma da 
previdência, apro-
vado em 1º turno, 
e ratificaram que o 
conteúdo do Proje-
to prejudicará forte-
mente os trabalha-
dores, uma vez que 
impedirá o acesso 
à previdência para 
muitas pessoas, 
além de diminuir os 
valores dos benefí-
cios.

Frente a este pe-
rigo que cada vez 
mais se aproxima 
será fundamental 
intensificar a luta 
contra a reforma. 
As mobilizações até 

O Sintaema se 
reuniu no dia 23 de 
julho com o supe-
rintendente do Mi-
nistério do Trabalho 
para tratar de casos 

Subiu para 290 
o total de agrotóxi-
cos liberados pelo 
governo Bolsonaro 
desde a posse. No 
dia 22 de julho, o 
Ministério da Agri-
cultura aprovou a 
comercialização 
de mais 51 marcas, 
envolvendo sete 
novas substâncias 
e outras já existen-
tes em produtos do 
mercado.

Entre as subs-
tâncias novas libe-
radas está o sul-
foxaflor, princípio 
ativo que controla 
insetos que atacam 
frutas e grãos e es-
taria relacionado 
à redução de abe-
lhas polinizadoras, 
segundo estudos 
em andamento no 
exterior.

Nos primei-
ros meses deste 
ano, cerca de 500 
milhões dessas 
abelhas teriam 
morrido no Brasil, 
vítimas dos vene-
nos nas lavouras, 
segundo reporta-
gem da Agência 
Pública e do Re-
pórter Brasil, com 
base em relatos 
de apicultores do 
Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, 
São Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

Chega a 290 o total de produtos liberados em
205 dias de governo Bolsonaro. Abelhas sem ferrão

estão entre as espécies ameaçadas por novo agrotóxico 
liberado (Instituto Biológico de São Paulo)

Em tese, os agri-
cultores têm de 
seguir regras para 
uso do sulfoxaflor, 
com períodos limi-
tados para aplica-
ção, dosagens má-
ximas e distâncias 
mínimas para a 
proteção das abe-
lhas. Na prática, o 
cumprimento de 
tais regras depen-
deria de uma fis-
calização eficiente 
– o que está longe 
de acontecer sob o 
atual governo.

“Nunca houve 
um ritmo tão fre-
nético de aprova-
ção de agrotóxicos 
como agora. Para 
se ter uma ideia, 
o que foi aprova-
do neste ano, até 
meados de junho, 
é mais do que foi 
aprovado na União 
Europeia desde 
2011”, afirmou 
Gerson Teixeira, 
ex-presidente da 
Associação Brasi-
leira da Reforma 
Agrária (ABRA), 
segundo reporta-
gem do Brasil de 
Fato quando dos 
200 dias de gover-
no Bolsonaro.

Teixeira se re-
feria ao total de 
produtos libera-
dos em seis meses, 
239, contra 229 da 

União Europeia 
em oito anos.

Equivalentes

Dos venenos li-
berados, 44 são 
produtos “equiva-
lentes”, ou seja, 
genéricos de prin-
cípios ativos já au-
torizados no país. 
Destes, 18 são para 
uso industrial e ou-
tros 26 produtos 
são formulados (à 
venda em lojas de 
insumos agríco-
las), sendo quatro 
de origem micro-
biológica.

Grande 
oferta de 
veneno

Para Gerson 
Teixeira, a veloci-
dade na liberação 
faz parte da estra-
tégia de mercado 
do agronegócio, 
que deixou de 
priorizar a batalha 
pela aprovação 
do Projeto de Lei 
6299/2002, conhe-
cido como PL do 
Veneno.

“Eles viram que, 
com o governo na 
mão, não preci-
savam aprovar a 
legislação (…). A 
estratégia deles é 
viabilizar uma ofer-
ta grande de vene-
nos e com isso fa-
zer baixar o preço 
deles, independen-
te se isso vá resul-
tar em uma maior 
contaminação do 
meio ambiente ou 
do alimento”.
Fonte: Brasil de Fato

de assédio moral 
que vêm ocorren-
do nas empresas de 
saneamento e meio 
ambiente da catego-
ria.

Em breve serão 
realizadas outras 
reuniões para dar 
encaminhamentos.

Juntos na luta 
contra o assédio!

então realizadas fo-
ram decisivas para 
que pontos nefas-
tos da reforma caís-
sem.

Confira o calen-
dário de mobiliza-
ções e lutas contra 
a reforma:

* 6 de agosto, 
Dia de mobilização 
nos Estados e em 
Brasília (data pro-
vável para iniciar/
concluir votação do 
projeto em 2º turno 
na Câmara dos De-
putados).

* 13 de agosto, 
Dia nacional de 
mobilização, para-
lisações, protestos 
e manifestações, 
com atividades nas 
cidades, nos locais 

de trabalho e atos 
unificados.

* Atividades de 
mobilização para os 
dias 6 e 13 de agos-
to:

* 29 de julho e 2 
de agosto, semana 
nacional de coleta 
de assinaturas no 
abaixo-assinado e 
aumentar a pressão 
nas bases dos parla-
mentares.

* 5 a 12 de agos-
to, semana de atua-
ção na Câmara dos 
Deputados frente 
ao 2º turno da vota-
ção.

 * Apoiar a mo-
bilização em defesa 
do SUS, 5/08, Brasília.

Fonte: 
www.vermelho.org.br
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O Sintaema está em ação na luta
pelas reivindicações dos trabalhadores

das empresas privadas

Campanha Salarial 2019 - Empresas Privadas

Na Nova Oper-
san de São Paulo 
os trabalhadores 
e trabalhadoras 
aprovaram em as-
sembleia o reajus-
te sobre os salários 

Os trabalhado-
res da Sabesp que 
entraram com pro-
cesso pedindo as 
diferenças de pe-
riculosidade estão 
recebendo ligações 
de um escritório de 
advocacia que, de 
maneira irrespon-
sável, desinforma 
esses companhei-
ros dizendo que o 

O Sintaema se reuniu com o geren-
te de Sistemas Isolados da Norte, Carlos 
Gusmão, no dia 19 de julho, para tratar 
das escalas de revezamento. O resultado 
da reunião foi a confirmação de que até 
novembro a questão dessas escalas será 
resolvida. 

O Sintaema se reuniu com a CH e MIS 
da Sabesp, na Ponte Pequena, para tratar 
de assuntos sobre periculosidade. Uma 
nova reunião será realizada para dar en-
caminhamentos.

Estamos juntos!

No dia 23 de julho os com-
panheiros da Sabesp de São 
Miguel – UGR realizaram um 
ato de protesto pela atitude de 
alguns trabalhadores que afron-
taram e desrespeitaram a de-
cisão aprovada em assembleia 
da participação da categoria na 
greve geral contra a reforma da 
previdência.

Juntos na luta
que é de todos!

Os companheiros e companheiras da 
Okena fecharam acordo com ganho real 
nos salários e nos benefícios.

Parabéns!

e benefícios. Já 
nas assembleias 
da Nova Opersan  
Jandira e Jundiaí 
os companheiros 
e companheiras 
não aceitaram a 

proposta. Eles rei-
vindicam reajuste 
com equiparação 
dos salários e be-
nefícios no mesmo 
patamar de São 
Paulo.

O Sintaema con-
tinuará negocian-
do a pauta desses 
companheiros.

A luta
continua!

Escalas
na pauta

Periculosidade

Reunião da Comissão

Atenção: sobre a ação de periculosidade dos trabalhadores 

Protesto em defesa da aposentadoria!  

Sabesp

No dia 24 de julho foi realizada na CH 
da Sabesp a 1ª reunião da Comissão for-
mada pelas entidades sindicais e repre-
sentantes da empresa para tratar das es-
calas de revezamento e demais escalas 
existentes. Juntos na luta!

Sintaema abando-
nou o processo.

Trata-se de uma 
mentira! O Sinta-
ema está acompa-
nhando de perto o 
processo que inclu-
sive já está em fase 
final, e qualquer 
novidade sobre a 
ação será informa-
da a esses traba-
lhadores. 

O escritório em 
questão pode es-
tar querendo levar 
vantagem neste 
processo e causar 
prejuízo aos traba-
lhadores. Portan-
to, fiquem atentos 
e desconsiderem 
qualquer ligação 
sobre o assunto 
que não seja por 
parte do Sintaema. 

Qualquer dúvi-
da ligar para De-
partamento Jurídi-
co do sindicato. 

 
Tel.: 
(11) 3329-2501 
Pabx: 
(11) 3329-2500.

Não caia
nesse golpe!
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Artigo: “Superendividamento
do Trabalhador”

Animação total no
Arraial dos Aposentados! 

Agenda Sintaema:

Notícias do Jurídico Departamento dos Aposentados

Em regra, os Tri-
bunais entendem  
que a retenção 
acima de 30% dos 
salários é abusi-
va, entretanto ape-
nas o poder Judici-
ário consegue frear 
tais práticas.

 B R A D E S C O , 
S A N T A N D E R , 
ITAÚ, BANCO DO 
BRASIL E CAI-
XA ECONÔMICA 
FEDERAL detêm 
cerca de 80% do 
mercado bancário 
brasileiro, segun-
do dados do Banco 
Central. Essas enti-
dades também são 
líderes em abusos 
cometidos contra 
os consumidores.

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE SÃO 
PAULO LIMITA 
DESCONTOS EM 
CONTA SALÁRIO 
DE  SERVIDOR  
AO PATAMAR 
MÁXIMO DE 30%

O juiz Rodrigo 
Cesar Fernandes 
Marinho, da 4ª 
Vara Cível do Foro 
Central da Comar-
ca de São Paulo, 
concedeu liminar 
para impedir que 

É comum encontrar trabalhadores com salários 
CONFISCADOS entre 80% a 90% do valor 

total recebido no mês.

o Banco do Brasil 
desconte valores 
de empréstimos 
que ultrapassa-
riam 90% dos ven-
cimentos líquidos 
mensais da Auto-
ra, no caso foi de-
terminado o limite 
dos descontos rea-
lizados ao patamar 
máximo de 30% 
dos proventos lí-
quidos recebidos 
mensalmente.

O magistrado 
destacou em sua 
decisão que estaria 
“Estabelecendo a 
limitação pleitea-
da, resguarda-se, 
em tese, a prote-
ção que a lei confe-
re ao salário e im-
pede que o credor 
obtenha vantagem 
exagerada em seu 
favor.”, garantindo 
assim a subsistên-
cia da Autora.

Resta claro que 
o posicionamento 
tomado por parte 

O Departamento dos Aposentados promoveu no dia 19 de ju-
lho o seu tradicional arraial com a presença dos companheiros 
e companheiras aposentados da categoria.

Música, danças e guloseimas garantiram a animação da festa!
Foi bão di mais, sô!

Reunião com o Secretário de Meio Ambiente, 
Marcos Penido, para tratar da pauta dos trabalha-
dores e trabalhadoras da CETESB e Fundação Flo-
restal. Dia 26 de agosto de 2019, às 14h.

dos magistrados 
do Estado de São 
Paulo garante para 
os servidores pú-
blicos a limitação 
ao patamar má-
ximo de 30% dos 
proventos líquidos 
para resguardar o 
mínimo para so-
brevivência.

Para ampliar o 
leque de atendi-
mento aos asso-
ciados, o Departa-
mento Jurídico do 
Sintaema disponi-
biliza plantão de 
dúvidas nas áreas 
de direito bancário 
e direito do consu-
midor.

Os atendimen-
tos são às quartas-
-feiras, das 14 às 
17h.

Agende 
diretamente no 
Departamento 

Jurídico do 
SINTAEMA:

(11) 3329.2501.


