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Todos no ato contra a
reforma da previdência

Política - Reforma da Previdência

Dia 13 de agosto vamos todos para a Avenida Paulista em grande ato
contra a reforma da previdência, uma reforma que destrói direitos conquistados

com muita luta do trabalhador em seu digno direito de se aposentar em vida.

Na ânsia de par-
lamentares gover-
nistas conseguirem 
a liberação de R$ 5 
bilhões para suas 
emendas, no claro 
jogo do “toma lá 
dá cá” o texto-ba-
se da reforma foi 
aprovado em vo-
tação do 2º turno 
no dia 6 de agosto 
e os destaques no 
dia 7.

 Foram 370 dos 
parlamentares go-
vernistas contra 
124 votos dos de-
putados que estão 
do lado do traba-
lhador. 

“Como deputa-
do, registrei meu 
voto NÃO à Refor-
ma da Previdência 
que rouba direitos 
de quem precisa”, 
disse o deputado 
federal Orlando 
Silva (PCdoB).

Lembrando que 
a nefasta reforma 
prevê a idade mí-
nima de 65 anos, 
se homem, e 62 
anos, se mulher, 

O Departamen-
to de Formação 
do Sintaema pro-
moveu no dia 2 
de agosto o Curso 
de Formação do 
Centro de Estudos 
Sindicais – CES 

Ampliar conhecimentos
da categoria

Formação

para diretores, de-
legados e ativistas, 
com o professor 
Augusto Petta.

Neste primeiro 
módulo foi abor-
dado o tema “Pro-
blematização da 

Prática Social dos 
Cursistas na Reali-
dade”.  Em breve 
novos módulos se-
rão realizados. 

Juntos na luta, 
juntos na forma-
ção!

Prestação de contas
de 2018 é aprovada

Transparência

Foi realizada no dia 30 de julho a assembleia geral de presta-
ção de contas do Sintaema referente ao ano de 2018 e a previ-
são orçamentária para 2020. 

Durante a assembleia foi apresentado um vídeo com as prin-
cipais atividades do sindicato ao longo do ano de 2018, as des-
pesas, receitas e todo o balancete da entidade.

As contas e a previsão foram aprovadas por unanimidade. A 
assembleia contou com a assessoria da Cury Contabilidade. 

Transparência e responsabilidade, estamos juntos na luta!

para trabalhadores 
do setor privado e 
servidores federais, 
e ataca em cheio a 
aposentadoria por 
tempo de serviço, 
na qual trabalha-
dores podem se 
aposentar após 35 
anos de contribui-
ção e trabalhado-
ras com 30 anos. 

Outra alteração 
desfavorável aos 
trabalhadores é na 
forma de cálculo.  
Hoje a regra des-
carta os 20% meno-
res recolhimentos, 
elevando a média 
para o benefício do 
trabalhador. Com 
a reforma são con-
sideradas todas 
as contribuições e 
isso reduz o valor 
final da aposenta-
doria.

Rolo compressor 
nos destaques

Como já era de 
se esperar, os de-
putados governis-
tas rejeitaram to-

dos os destaques 
que amenizariam 
o impacto negativo 
da reforma na vida 
dos trabalhadores.

Os deputados da 
oposição apresen-
taram destaques 
importantes para 
atenuar o estrago 
que o governo fará 
nas aposentado-
rias, porém os de-
putados governis-
tas não quiseram 
saber, votaram 

contra.
Entre os desta-

ques, os deputados 
rejeitaram a pro-
posta do PCdoB de 
que pensões não 
possam ser meno-
res que um salário 
mínimo (R$ 998) 
em qualquer hi-
pótese. Ou seja, a 
pensão poderá sim 
ser menor que o 
salário mínimo se 
não for única ren-
da, como em ca-

sos de viúvas que 
já recebem uma 
aposentadoria, por 
exemplo.

Também foi 
mantida a restri-
ção ao acesso do 
Benefício para 
idosos carentes. 
Os deputados do 
PT haviam pedi-
do para suprimir 
os critérios para a 
concessão do be-
nefício.

Outro importan-
te destaque rejeita-
do foi apresentado 
pelo PT para supri-
mir a mudança no 
cálculo do benefí-
cio. Atualmente a 
regra é a média de 
80% dos maiores 
salários, conforme 
já citado.

Como não foi 
aprovado, o cálcu-
lo será a média de 
100% dos salários. 
O valor inicial foi 
mantido em 60%, 
mais 2% a cada 
ano extra de con-
tribuição.

Agora a nefasta 

proposta vai para 
o Senado, onde 
deverá passar pela 
Comissão de Justi-
ça e depois ir para 
votações em 1º e 
2º turnos no plená-
rio.

E nesse período 
a luta dos traba-
lhadores e apo-
sentados continua, 
cada vez mais acir-
rada. O embate é 
ferrenho, mas vale 
lembrar que gra-
ças à resistência já 
foi possível derru-
bar, entre outros, 
a capitalização da 
proposta inicial, 
quando cada tra-
balhador teria de 
bancar sua própria 
aposentadoria fa-
zendo uma pou-
pança.

Por isso vamos 
todos juntos 
à luta no ato 
em defesa da 

aposentadoria 
e da educação!
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Sintaema discute PPR 2018 com a empresa

No dia 1º de 
agosto o Tribu-
nal Regional do 
Trabalho - TRT 
acatou a liminar 
movida pelo Sin-
taema e concedeu 
a antecipação do 
reajuste normati-

vo de 4,99% sobre 
todas as cláusu-
las de incidência 
econômica até 
o julgamento do 
dissídio, ainda 
sem data marca-
da. 

Foi fixado ain-

No último dia 30 
o Sintaema e demais 
entidades de repre-
sentação da CETESB 
foram convidados 
para participar de 
uma apresentação 
do PPR de 2018, que 

E o governo continua sedento
em privatizar o saneamento!

Privatização

da um prazo de 
30 dias para que 
a CETESB pro-
videncie a folha 
de pagamento, 
inclusive as dife-
renças atrasadas, 
retroativas a 1º de 
maio deste ano.

será pago em 2019. 
Nesta reunião foi 
apresentada a forma 
como foi realizado 
o cálculo do paga-
mento, quais as me-
tas que foram 100% 
atendidas e quais 

foram parcialmente 
atendidas.

Na ocasião o Sin-
taema questionou o 
motivo da demora do 
pagamento do PPR e 
a empresa informou 
que está esperando o 
resultado do dissídio 
para poder proceder 
com o pagamento 
alegando não possuir 
receita para pagar 
ambos no mesmo 
mês, e que terá que 
pedir aporte ao go-
verno do Estado para 
efetuar esses paga-
mentos.

O Sintaema tam-
bém cobrou da em-
presa a situação do 

PPR de 2019, que 
será pago em 2020, 
no que a direção da 
CETESB disse que 
não podia pensar nes-
se assunto enquanto 
existisse a pendên-
cia dos pagamentos 
do PPR (referente a 
2018) e o reajuste.

Diante disso o 
Sintaema expôs a 
insatisfação dos tra-
balhadores frente ao 
descaso do governo 
do Estado que sequer 
autorizou a direção 
da CETESB a nego-
ciar um acordo cole-
tivo digno para todos 
e preferiu remeter ao 
judiciário.

No dia 25 de julho 
houve a comemora-
ção dos 51 anos da 
CETESB, com a reali-
zação de uma soleni-
dade alusiva à data. 
Muitos discursos fo-
ram feitos por todas 
as diretorias, e inclu-
sive um vídeo do go-
vernador João Dória.

Todos exaltaram 
o corpo técnico da 
empresa e reconhe-
cerem a importância 
de seu trabalho junto 
à sociedade levando 
mais saúde e bem 
estar a toda popu-
lação de São Paulo. 
Porém, infelizmente, 
em nenhum momen-

to ouviu-se tanto de 
todos os diretores 
da CETESB como 
do Governador que 
iriam recompensar 
os companheiros e 
companheiras com o 
pagamento da repo-
sição salarial, valor 
esse muito inferior 
ao trabalho realizado 
por essas pessoas e 
infinitamente menor 
que a economia que 
o Governo tem com 
gastos com a saúde 
da população.

A luta continua 
para que as demais 
reivindicações sejam 
atendidas! 

Depois da luta 
travada contra a MP 
868/18 que tinha o 
mesmo objetivo, luta 
esta na qual o Sinta-
ema e demais movi-
mentos conseguiram o 
resultado favorável já 
que a medida perdeu 
a validade antes de ser 
aprovada, agora vem o 
PL do governo.

Vale lembrar que o 
senado também apro-
vou um projeto de lei 
que atualiza o marco, 
porém o PL do gover-
no é bem mais aberto 
à privatização do que 
o do Senado, uma vez 
que não traz a possibi-
lidade de as empresas 
estaduais permanece-

FGTS: Atenção, trabalhadores
e trabalhadoras!

Saque-aniversário impedirá resgate do FGTS na totalida-
de em caso de demissão sem justa causa

O governo federal anunciou no dia 24 de julho as novas regras para 
saques do FGTS. Além da liberação do saque de R$ 500,00 a 
partir de setembro deste ano, existe outra regra, e é nesta que 
queremos chamar a atenção do trabalhador: saque-aniversário.

Nesta regra o trabalhador poderá retirar anualmente um per-
centual do FGTS na data de aniversário a partir de 2020, porém 
perde o direito de retirar todo o valor depositado no fundo caso 
for demitido sem justa causa. E somente poderá voltar à moda-
lidade anterior depois de dois anos. 

Portanto, pensem bem antes de aderir ao saque-aniversário. 
O Sintaema está junto na luta contra qualquer prejuízo ao traba-
lhador e em defesa de todos os seus direitos e conquistas, sem 
conto de sereia!

Autoritarismo na CEDAE: 
Demissões e suspensões de dirigentes sindicais

A CTB-RJ manifestou em nota o repúdio com veemência a atitu-
de autoritária da direção da CEDAE com o Sintsama-RJ ao suspen-
der o presidente, o secretário de finanças e o Secretário e o Secre-
tário de Organização do sindicato e demitir mais quatro dirigentes.

Esta atitude autoritária mostra o nítido ataque à organização sin-
dical com objetivo de enfraquecer a luta contra a privatização do 
saneamento, haja vista que o Sintsama tem sido protagonista na 
defesa do saneamento público do Rio de Janeiro.

O Sintaema se solidariza com os companheiros e companheiras 
do Sintsama-RJ e avisa: estamos juntos com vocês contra esta ar-
bitrariedade! 

O governo federal encaminhou ao congresso no dia 1º 
de agosto um projeto de lei que atualiza o marco legal 
de saneamento e atribui à Agência Nacional de Águas 
competência para editar normas de referência sobre o 

serviço, entre outros.

rem com os contratos 
atuais e nem prorrogá-
-los para amortização 
de investimentos ne-
cessários à universali-
zação dos serviços.

No projeto enviado 
pelo presidente Bol-
sonaro está prevista a 
substituição dos con-
tratos de programa, nos 
quais somente as em-
presas públicas podem 
operar, por contratos 
de concessão, ou seja, 
nestes a iniciativa pri-
vada pode concorrer.

Se aprovado o PL, 
as prefeituras poderão 
privatizar seus serviços 
de saneamento, um se-
tor que deve ser gerido 
pela ótica da saúde e do 

acesso universalizado, 
já que as empresas pri-
vadas visarão o lucro. O 
resultado, baseado em 
diversos países que pri-
vatizaram o saneamen-
to e depois retomaram 
os serviços, é sempre o 
mesmo: contas altas e 
serviços que deixam a 
desejar.

É ataque de todos 
os lados para que o se-
tor de saneamento seja 
privatizado, por isso a 
luta das entidades con-
tra o desmonte do setor 
continua e será intensi-
ficada.

Juntos na luta con-
tra a entrega do setor 
do saneamento à ini-
ciativa privada!
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Graças ao bom 
trabalho dos guar-
da-parques foram 
apreendidas cinco 
mil unidades de 
palmito juçara “in 
natura” em duas 
operações de fisca-
lização em julho e 
agosto últimos.

Uma das opera-
ções foi no Parque 
Estadual Carlos Bo-
telho, e a outra no 
Parque Estadual 
Turístico do Alto do 
Ribeira (PETAR). 
No primeiro caso, 
o transgressor fu-
giu, mas o veículo 
foi preso e a partir 
de dados a investi-
gação deve chegar 
até ele.

No segundo 
caso, a fiscalização 
foi conjunta com 
equipes da gestão 
do PETAR e da Polí-
cia Militar Ambien-
tal e três transgres-
sores foram detidos 
e autuados por cri-
me ambiental.

De acordo com 
a página da Funda-
ção Florestal o corte 
e comércio indiscri-
minado do palmito 
pode colocar a es-
pécie em extinção 
e a palmeira juçara 
é fundamental para 
a biodiversidade 
da Mata Atlântica, 
por isso a impor-
tância de se conhe-
cer a procedência 
do palmito e assim 
evitar o comércio 
ilegal.

Campanha Salarial
Reunião de negociação:

Dia 26 de Agosto, às 14h30
Juntos na Luta!

Guarda-parques apreendem 
palmito juçara em fiscalização

Fundação Florestal

Informações sobre o novo 
plano de saúde Funcesp

Sabesp

Os canais de comunicação da Funcesp, o novo plano de saú-
de implantado em 1º de agosto pela Sabesp já estão disponíveis. 
Portanto, quaisquer dúvidas relativas ao atendimento, senhas, 
internação e rede credenciada, entre outras deverão ser feitas 
pelos seguintes canais:

 
E-mail: atendimento@funcesp.com.br
Denúncias e fraudes: 0800 775 4448 
Dúvidas e solicitações: 0800 012 7173
Central de regulação: 0800 722 0173
Atendimento presencial: Alameda Santos, 2477, 3º andar, 

Cerqueira César, São Paulo-SP, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados), 
das 9h às 17h E-mail: atendimento@funcesp.com.br

Atenção, trabalhadores atendidos pela Unimed!

Até o final de agosto os trabalhadores receberão as carteiri-
nhas plásticas Funcesp/Sabesp.

Importante: o aplicativo da carteirinha virtual Fun-
cesp/Sabesp para Android está funcionando para a rede 
direta Funcesp.  Para as regiões da rede Unimed tam-
bém já está funcionando o aplicativo Android e IOS.  
As instruções sobre o plano de saúde, rede credenciada 
e demais informações pertinentes também estão no site: 
                                www.sabesp.com.br

Vale ressaltar que desde o início das discussões o Sintaema, 
como parte da comissão de saúde e por meio dos conselheiros 
eleitos da Sabesprev , vem acompanhando toda a construção 
dos novos planos acatando sugestões e reivindicações da base 
por todo o Estado para que os planos sejam os melhores possí-
veis para a categoria.

A comissão de saúde continuará se reunindo uma vez ao mês 
com a CH para o devido acompanhamento dos novos planos de 
saúde. Juntos na luta, juntos na saúde do trabalhador!

Vale frisar que 
seu houvesse mais 
trabalhadores na 
Fundação para coi-
bir esse tipo de cri-
me não haveria tan-
ta extração ilegal, 
bem como a caça e 
outros delitos. 

Para evitar este 
tipo de crime, as 
ações têm que ser 
“in loco”, com pre-
sença constante e 
contínua dos traba-
lhadores em cam-
po. Ações espo-
rádicas depois da 
colheita do palmito 
são menos eficazes 
do que a prevenção 
da agressão à natu-
reza já muito ame-
açada! 

O governo es-
tadual precisa se 
conscientizar dessa 
necessidade e im-
portância.

O Sintaema 
parabeniza os 
c o m p a n h e i r o s 

e companheiras 
guarda-par ques 
pelo excelente tra-
balho em defesa do 
meio ambiente. 

E 31 de julho 
foi o dia deles!

No dia 31 de Ju-
lho foi comemora-
do o Dia Mundial 
dos Guardas-par-
ques e o Sintaema 
parabeniza a todos 
esses trabalhadores 
e trabalhadoras que 
defendem a fauna e 
flora dos parques 
estaduais.

É um trabalho 
dignificante que 
protege as áreas 
de conservação de 
invasores e caçado-
res. Agradecemos e 
parabenizamos os 
guardas por todo 
esforço e empenho 
em defesa do patri-
mônio ambiental.

Fonte: página da Fundação Florestal


