
Pela valorização e reconhecimento
daqueles que cuidam do Meio Ambiente

O ano de 2019 tem sido de grandes desa�os e desalento para aqueles que lutam e zelam pelas 
questões ambientais. Quando falamos de Brasil vemos o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
destruir todas as políticas ambientais conquistadas ao logo de décadas, como consequência 
imediata assistimos estarrecidos o aumento substancial das queimadas na �oresta amazônica.

No Estado de São Paulo, os trabalhadores da CETESB, empresa que cuida do meio ambiente, estão 
numa batalha para terem suas mais básicas reivindicações atendidas, ou seja, a devida reposição das 
perdas salariais bem como o reconhecimento de suas capacidades pro�ssionais.

No início da campanha salarial deste ano, quando os trabalhadores, por meio de seu sindicato, 
pretendiam discutir e chegar a um acordo na mesa de negociação, o governo estadual 
unilateralmente radicalizou e preferiu o caminho da judicialização. 

Se houvesse respeito e zelo do governador para com esses trabalhadores que desenvolvem 
funções de extrema importância para o meio ambiente, não seria necessário fazer todo o movimento 
que vem sendo feito para que seus direitos fossem respeitados, bastaria o mínimo de coerência, 
reconhecimento e empenho por parte do governo. 

Os companheiros e companheiras da CETESB, mesmo diante de tantas arbitrariedades, têm 
desenvolvido seus trabalhos com a mesma competência e seriedade de sempre. É inadmissível ter de 
recorrer a tantos apelos para que os trabalhadores recebam minimamente o que é justo. 

Depois da assembleia e ato dos companheiros e companheiras da CETESB, a empresa enviou 
comunicado informando que efetuará o pagamento até o dia 16 de setembro em cumprimento da 
liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho em favor dos trabalhadores, embora, 
inacreditavelmente, a direção da empresa tenha tentado recorrer da mesma. 

É notório o descaso com os trabalhadores do Meio Ambiente, haja vista a situação não menos 
lamentável dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Florestal, que estão sem reajuste nos 
últimos três anos, salvo apenas 1,29% do ano passado, muito aquém do merecido pelos 
companheiros que prestam e�ciente atendimento à população, essencialmente cuidando do meio 
ambiente, tanto o urbano como o rural com extrema responsabilidade, como os guardas-parques 
nas Unidades de Conservação, principalmente naquelas em que a vegetação nativa ainda existe.

Por todo esse exposto �ca aqui nossa indignação com o tratamento que o governador João Doria 
vem dispensando aos companheiros e companheiras da CETESB e da Fundação Florestal, que estão 
de parabéns pelo edi�cante trabalho desenvolvido. 

Sintaema e trabalhadores do Meio Ambiente estão juntos na luta! 

Assembleia: Dia 17 de setembro,
às 9h, na Sede da CETESB
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