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

Sintaema em ação na defesa dos direitos e 
ampliação de conquistas dos trabalhadores 

e trabalhadoras do saneamento 
e do meio ambiente!
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Desde que passou a re-
presentar os companheiros e 
companheiras das empresas 
privadas o Sintaema percorre 
diversas cidades para a cam-
panha salarial ser vitoriosa.

São muitas as lutas, a defe-
sa e manutenção dos direitos. 
Além das reivindicações, o Sin-
taema participa e apoia elei-
ções da CIPA, procura solucio-
nar problemas pontuais, faz a 
montagem das pautas sempre 
contemplando o melhor para 
os trabalhadores e cada vez 
mais amplia sua base de repre-
sentação.

Foram diversos acordos fe-
chados, como em Águas de 
Casa Branca, Águas de An-
dradina, Nova Opersan de São 
Paulo e cada vez mais traba-
lhadores representados.

Empresas Privadas



- Okena: Ganho real nos sa-
lários e benefícios;

- BRK Limeira, Porto Fer-
reira, Santa Gertrudes e Rio 
Claro: implantação de auxílio 
para filhos com necessidades 
especiais e eliminação da co-
brança da mensalidade do 
plano de saúde a partir de no-
vembro próximo;

- Saneaqua Mairinque: adi-
cional para dirigir veículos de-
pois de anos de negociação.

- Ambient de Ribeirão Pre-
to: Inclusão da Cesta de Natal 
no acordo coletivo. 

E a luta vai além! 
Confira algumas 

importantes conquistas:
- Águas do Brasil (Sanej, 

Águas de Jahu, Águas de 
Votorantim, e Águas de Ara-
çoiaba): extensão do auxílio-
-creche aos trabalhadores 
do sexo masculino viúvos 
ou que possuam a guarda 
do f ilho, implantação do be-
nef ício de auxílio para f ilho 
excepcional e implantação 
da estabilidade pré-aposen-
tadoria para o empregado 
que esteja a menos de 12 
meses para completar o pe-
ríodo exigido pela Previdên-
cia Social.
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- Aegea:  reajuste de 3,5% 
nos salários e 4,5% de reajuste 
nos benefícios.

- Águas de Matão, Mirante e 
GSS: 4,23% de reajuste salarial 
e 5,23% nos benefícios de  vale 
alimentação e vale-refeição.

Confira 
algumas das 
demandas 
atendidas:

É o Sintaema com os companheiros e 
companheiras das empresas privadas. 

Estamos juntos!
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Reajuste salarial: 4,94%, 
vale-refeição, cesta básica e 
adicional para dirigir veículos, 
entre outros.  

Sistema São Lourenço: 
4,99% de reajuste salarial, va-
le-refeição de R$ 39,00 e ma-
nutenção das cláusulas exis-
tentes.

Attend Ambiental: 5% nos 
salários, o piso passou para R$ 
1.600,00, reajuste de 6,7% nos 

benefícios de vale-refeição e 
vale-alimentação, vale-com-
bustível a partir de R$ 347,00.

Caepa de Paraibuna: 4% 
de reajuste salarial, manuten-
ção da cesta de Natal, reajus-
te do vale-alimentação: 20% - 
R$ 360,00; Reajuste do VA nas 
outras empresas do mesmo 
grupo: Comasa: 10,87% - R$ 
510,00; Ambient e Sesamm 
Mogi Mirim: 6,94% - R$ 770,00. 

BRK Ambiental Mauá/ Saneaqua Mairinque/
UVR Grajaú/ BRK Ambiental Participações : 
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