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O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal do

Trabalhadores e trabalhadoras da 
CETESB conquistam reajustes

Vitória!

Após oito dias em greve e forte pres-
são sobre o governo João Doria, os tra-
balhadores da CETESB conquistaram os 
reajustes de 2,60%, referente ao ano de 
2020, e 7,81%, referente 
ao ano de 2021. Lembran-
do que esses índices acu-
mulam e a composição 
final do reajuste será de 
10,61% sobre os salários e 
benefícios.

A direção do Sintaema informou que 
os reajustes seriam aplicados a partir de 
1º de janeiro de 2022 para o conjunto da 
categoria. Sobre os dias parados, a cate-
goria aprovou em assembleia a proposta 

de 50% abonados e 50% descontados do 
banco de horas.

“Essa é uma importante conquista 
dos trabalhadores e das trabalhadoras da 

CETESB, que há dois 
anos lutam para ga-
rantir a recomposição 
do salário e dos be-
nefícios. Agora a luta 
continua pela garantia 
dos retroativos. Assim 

que o acordo for homologado, o Sindica-
to entrará com ação de cumprimento das 
sentenças já conquistadas no TRT para o 
pagamento dos retroativos”, avisou o pre-
sidente do Sintaema José Faggian.
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Trabalhadores e trabalhadoras da CETESB em ato na porta da Secretaria da Fazenda. 

Leia também
Editorial: O que esperar para 2022? Página 2

A Greve durou oito dias e 
cobrava o pagamento dos 
reajustes referentes aos 
anos de 2020 e 2021. A luta 
agora é pelos retroativos.
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Editorial

O que esperar para 2022?
Começamos 2022 com notícias nada 

alvissareiras, além da crise econômica e 
sanitária, o meio ambiente em nosso país 
segue sofrendo com as políticas de destrui-
ção lideradas por Jair Bolsonaro, no âmbi-
to federal, e João Doria, em São Paulo.

Apenas em outubro de 2021, a Ama-
zônia perdeu 803 km² de área florestal, 
o equivalente a quase metade do terri-
tório da cidade de São Paulo. O Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
publicou no último mês de novembro 
dados que mostram que a taxa de des-
matamento na Amazônia Legal Brasilei-
ra saltou para 21,97% em um ano, o pior 
resultado das duas últimas décadas.

Em São Paulo o cenário não é diferente. 
Vítima da visão economicista e de um pro-
jeto de pilhagem do patrimônio nacional, 
introduzido com o golpe de 2016, a admi-
nistração do governo Doria, que guarda pe-
quenas diferenças cosméticas em relação a 
gestão Bolsonaro, aplica a mesma agenda 
econômica que serve exclusivamente aos 
interesses dos donos do capital, os mesmos 
contemplados pela agenda federal.

Em sua sanha entreguista, Doria pre-
tende conceder à iniciativa privada a 
concessão de exploração do Parque Es-
tadual Turístico do Alto Ribeira (PE-
TAR). O parque abriga a maior porção 
de Mata Atlântica no Brasil, reconhecida 
pela UNESCO como Patrimônio da Hu-
manidade, que abriga povos tradicionais 
e dezenas de comunidades quilombolas, 
26 delas reconhecidas pelo Estado, que 
residem e resistem há décadas na região.

Hoje, o PETAR é administrado e pro-
tegido pela Fundação Florestal, que é 
responsável por administrar outras 102 
Unidades de Conservação (UCs), aproxi-
madamente 4,6 milhões de hectares de 
área protegida. São as UCs que abrigam, 
por exemplo, as nascentes que produzem 
grande parte da água consumida na cida-
de de São Paulo. Nunca é demais lembrar 
que a Fundação Florestal foi incluída por 
Doria, no ano de 2020, no PL 529, que 
pretendia acabar com várias autarquias 
e fundações e, graças à luta da categoria 
com o Sindicato, ela não foi extinta.

Mas a ameaça continua. Parte das ati-
vidades que serão “concedidas” à iniciati-
va privada, como os serviços de guia para 
trilhas e cavernas e de monitoria ambien-
tal, são hoje realizadas por moradores das 

comunidades locais. Esses moradores são 
fundamentais na manutenção e proteção 
do parque, além disso dependem dessas 
atividades econômicas para a sobrevivên-
cia de suas famílias. Assim, o processo de 
concessão do PETAR implica em um ris-
co tanto para o meio ambiente, já que o 
objetivo da prestação dos serviços passa 
a servir à lógica do lucro, como também 
um risco social, já que essa decisão im-
pactará diretamente a vida das comuni-
dades que hoje vivem e fazem parte da 
dinâmica natural do parque.

O descaso do governo Doria com o 
meio ambiente se estende também ao su-
cateamento dos equipamentos públicos 
ligados ao setor e ao tratamento dispen-
sado aos trabalhadores do meio ambien-
te. Os trabalhadores da Fundação Flores-
tal, por exemplo, sofrem com as péssimas 
condições de trabalho, com veículos sem 
manutenção e instalações degradadas, 
além de estarem há mais de seis anos 
com seus salários congelados, sem conse-
guir sequer a reposição da inflação.

Na Cetesb, outro importante equipa-
mento público na proteção do meio am-
biente, responsável, por exemplo, pelo mo-
nitoramento da qualidade do ar, da água e 
do solo, da balneabilidade das praias, pela 
emissão de licenças ambientais e fiscali-
zação de empreendimentos que ofereçam 
algum risco ao meio ambiente, a situação 
é parecida. Sem concursos públicos para 
a reposição de técnicos há vários anos, a 
Cetesb tem hoje quadro reduzido de traba-
lhadores. Nos últimos anos só conseguiu 

recompor a inflação aos salários mediante 
greve, e desde 2020, mesmo com a greve 
e decisões judiciais mandando o governo 
aplicar a reposição, a categoria atravessou 
grandes dificuldades. Os trabalhadores da 
Cetesb iniciaram o ano com uma greve 
para forçar o governo Doria a cumprir as 
decisões da Justiça, o que ocorreu depois 
de 8 dias de paralisação significando uma 
importante vitória para a categoria, porém 
os quase dois anos de retroativos não fo-
ram pagos e a luta agora será na Justiça 
para garantir esse direito.

Infelizmente, o cenário de devastação 
que assola o Brasil em quase todos os se-
tores atinge também o meio ambiente. É 
importante a compreensão de que o des-
monte de equipamentos de proteção e 
fiscalização, como o Ibama, a Fundação 
Floresta e a Cetesb, fazem parte de um 
projeto muito bem orquestrado para en-
tregar as riquezas naturais do povo bra-
sileiro à iniciativa privada para que esta 
explore, degrade e obtenha o maior lucro 
possível sem ser incomodada. Desse mes-
mo projeto fazem parte pontos como a 
retirada de direitos trabalhistas, privatiza-
ções de empresas públicas estratégicas e 
lucrativas como os Correios e a Petrobras.

Por isso, a grande tarefa da classe traba-
lhadora no ano de 2022 é derrotar esse pro-
jeto, hoje, representado por Jair Bolsonaro 
e João Doria. E derrotar essa dupla significa 
abrir caminho para um novo tempo, o qual 
tenha por centro um novo pacto social, 
com respeito ao meio ambiente e com a 
reconstrução dos direitos destruídos desde 
maio de 2016. Um novo tempo com desen-
volvimento econômico sustentável em que 
o povo trabalhador possa voltar a ter em-
prego, estudar e se alimentar dignamente.

José Faggian
Presidente do Sintaema

O descaso do governo Doria com o 
meio ambiente se estende também 
ao sucateamento dos equipamentos 
públicos ligados ao setor e ao 
tratamento dispensado aos 
trabalhadores do meio ambiente

A grande tarefa da classe 
trabalhadora no ano de 2022 
é derrotar o projeto, hoje, 
representado por Jair Bolsonaro 
e João Doria
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Pandemia

Com o avanço da contaminação por 
Covid-19, Sintaema cobra reforço dos 

protocolos de segurança à Sabesp

Trabalhadores da BRK Ambiental conquistam PLR

Preocupada com o avanço das con-
taminações e o surto de gripe pelo ví-
rus H3N2 e com o intuito de garantir a 
proteção e segurança da categoria, a di-
reção do Sintaema se reuniu, no dia 14 
de janeiro, com representantes da Su-
perintendência de Gestão de Pessoas da 
Sabesp para cobrar mais empenho da 
empresa na execução dos protocolos de 
segurança.

“Estamos preocupados com a explosão 
da contaminação. Além de São Paulo (ca-
pital), há relatos de surtos em cidades do 
interior como Botucatu, Itapeva, Franca, 
Presidente Prudente e Assis. Ainda que 
a vacinação tenha avançado, o índice 
de contágio está muito alto e cabe à em-
presa, de forma mais efetiva, reforçar os 
protocolos de segurança e alertar sobre a 
gravidade do atual momento”, ressaltou 
o presidente do Sintaema, José Faggian.

Faggian também questionou sobre os 
motivos de algumas superintendências 
optarem pelo trabalho presencial nesta 
etapa. “Vemos com preocupação essa 

decisão. Em um momento de alta conta-
minação, quanto maior for o isolamento, 
maior será a proteção desses trabalha-
dores e teremos mais chances contra a 
Covid e o vírus da gripe H3N2”, afirmou.

Luta pela proteção da categoria
Na oportunidade, a direção do Sindi-

cato ainda lembrou que, desde o início 
da pandemia, tem reivindicado todos os 
procedimentos de segurança (EPIs e hi-

gienização dos equipamentos utilizados 
no trabalho) para que os trabalhadores 
estejam protegidos. “Desde que a crise 
sanitária explodiu no país, em março 
de 2020, o Sindicato tem atuado firme 
e cobrado, diuturnamente, à empresa 
medidas de proteção para o conjunto da 
categoria, sobretudo para os que estão 
na linha de frente do serviço prestado e 
àqueles que precisam garantir, presen-
cialmente, o atendimento à população”.

Na reunião, a Sabesp informou que 
vai reforçar a importância dos protocolos 
e está empenhando esforços para aler-
tar sobre a gravidade do momento. Seja 
aplicando quando possível a modalidade 
home office, seja com o fornecimento de 
EPIs e entrega de álcool gel para os que 
estão em campo e presencial na empre-
sa, entre outros.

O Sintaema seguirá acompanhando 
de perto a segurança dos trabalhadores 
e das trabalhadoras. Nossa prioridade é 
a saúde e a vida de todos e todas. Vamos 
juntos na luta contra a Covid!

Graças à luta e determinação do 
Sindicato junto com os trabalhadores 
e trabalhadoras da BRK Ambiental da 
capital e interior, o Sintaema assinou 
no dia 8 de dezembro a PLR – Partici-
pação nos Lucros e/ou Resultados 2021 
dos companheiros e companheiras da 
empresa.

“Uma importante e merecida con-
quista da categoria que luta, junto com 
o Sintaema, para garantir mais direitos 
e valorização. Também já enviamos ofí-
cio à empresa reivindicando a anteci-
pação desse pagamento”, informou o 
presidente do Sindicato José Faggian.

Sintaema na luta pela vida contra a Covid-19.

Votação da categoria em Águas de Araçoiaba.

Jeremias Ferreira dos Santos, diretor do Sindicato e trabalhador 
da BRK, e o presidente do Sintaema, José Faggian.

Empresas privadas | Trabalhadores do Grupo Águas do Brasil e da 
CSA Cava Soluções Ambientais encerram 2021 com ganhos reais
As empresas Águas de Jahu, Sanej, 

Águas de Araçoiaba e Águas de Votoran-
tim – todas do Grupo Águas do Brasil – 
conquistaram, após campanha salarial, 
o pagamento da PLR – Participação nos 
Lucros e Resultados. De acordo com a 
direção do Sintaema o pagamento da 
PLR 2021 ocorrerá em 2022. 

 Quem também encerrou o ano com 
conquista foram os trabalhadores e traba-

lhadoras da CSA Cava Soluções Am-
bientais que aprovaram proposta de 
reajuste salarial de 10,25%, aumento 
de R$ 150 no vale-alimentação e a 
aprovação de vale-combustível, 100% 
subsidiado pela empresa, de R$ 362.

 “Um importante resultado fruto 
da organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras com o apoio do Sinta-
ema”, avalia a direção do sindicato.
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Reivindicações

Pela reconstrução dos direitos, 
Espanha anula Reforma Trabalhista

Dez anos após a aprovação da Reforma 
Trabalhista e com uma das mais altas ta-
xas de desemprego da Europa (14,5%), Es-
panha revoga a Reforma Trabalhista e abre 
caminho para a reconstrução dos direitos. 
A alta do desemprego e o avanço da preca-
rização estão entre os motivos que impul-
sionaram a decisão do governo espanhol 

em implementar uma nova lei laboral.
Em 28 de dezembro de 2021 o Con-

selho de Ministros da Espanha aprovou 
o Decreto-Lei Real — uma espécie de 
medida provisória -, para reformular es-
truturalmente as regras laborais e de re-
lações de trabalho naquele país. 

A Reforma Trabalhista aprovada na Es-

panha em 2012 foi a mesma que deu su-
porte para a realizada no Brasil em 2017, 
sob o governo de Michel Temer (MDB).

Trabalho temporário e 
terceirização
O principal objetivo da nova reforma 

espanhola é acabar com o abuso de con-
tratações temporárias, que hoje respon-
de por mais de um quarto das ocupações 
na Espanha. 

A ideia é estimular as contratações 
por prazo indeterminado, que dão mais 
segurança aos trabalhadores e, portanto, 
à economia. Além disso, a nova regra ex-
tingue a chamada contratação “por obra 
ou serviço”, o equivalente ao “trabalho 
intermitente” implantado no Brasil com 
a reforma de Temer.

Sintaema se reúne com a Sabesp para 
discutir PPR, PCS e protocolos de 

segurança contra a Covid-19
Nesta segunda (24), a direção do Sin-

taema se reuniu com o superintendente 
de Gestão de Pessoas (CH) da Sabesp 
para solicitar informações sobre 
PPR (Programa de Participação 
de Resultados), PCS (Plano de 
Cargos e Salários), sobre o siste-
ma NETA Suite – novo sistema 
comercial da Sabesp - e sobre o 
alto número de infectados por Co-
vid-19 na empresa.

Na oportunidade, a direção 
do Sindicato pediu à Sabesp in-
formações das metas atualizadas 
para fazer acompanhamento do 
PPR. “Para acompanhar de per-
to essa negociação com empresa, 
pedimos reunião com a Sabesp, 
que ocorrerá nos próximos dias, 
na qual eles apresentarão os da-
dos atualizados sobre a questão 
do PPR”, informou José Faggian, 
presidente do Sintaema.

A diretoria do Sintaema tam-
bém levantou problemas sobre o novo 
sistema comercial NETA, o Sindicato tem 
percebido muitas dificuldades por par-
te dos trabalhadores e trabalhadoras no 

trabalho com o novo sistema implanta-
do pela Sabesp. Para sanar essa questão, 
o Sindicato vai se reunir com represen-

tantes da empresa responsáveis pela im-
plantação do novo sistema e saber o que 
tem sido aplicado como solução para os 
problemas apresentados pela categoria.

No que se refere ao PCS, foram feitas 
as avaliações e a empresa informou que 
a gerência tem até o dia 08 de fevereiro 
para realizar indicações em cada área. 
Além disso, a Sabesp informou que se-
rão cerca de 3.700 trabalhadores con-
templados com o valor de 1% na Fopag 
(Folha de Pagamento).

Proteção contra a Covid-19
Na oportunidade, a direção do Sin-

taema reiterou sua preocupação com o 
avanço do número de contaminados pelo 
vírus da Covid-19. A Sabesp informou 
que está monitorando todos os contami-
nados e que está preparando um novo 
protocolo de segurança para enfrentar 
esta etapa da pandemia.

“Ainda que a vacinação tenha avan-
çado e o número de internações, intu-
bações e mortes seja bem menor, os da-
dos são preocupantes e o Sindicato está 
acompanhando essa situação de perto. 
Por isso, reforçar os protocolos e continu-
ar tomando as vacinas, usar as máscaras 
e manter o distanciamento continuam 
sendo nossas armas contra o vírus”, rea-
firmou Faggian durante a reunião.
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agora!


