
Conquista se garante com 
organização e luta!

Mesmo sob tempos 
muito difíceis com a 
pandemia, o Sintae-

ma não deixou de atuar para 
garantir direitos e melhores 
condições de trabalho para os 
seus sócios e sócias. Além de 

bons acordos coletivos, nosso 
Sindicato ampliou suas parce-
rias para garantir ainda mais 
serviços para seus associados 
e associadas.

Mas, nenhuma dessas con-
quistas seria possível sem o 

apoio e luta de você trabalha-
dor e trabalhadora que enten-
de o papel do seu Sindicato e 
sabe que só com um sindicato 
forte poderemos garantir di-
reitos, diminuir desigualdades 
e avançar nas conquistas.
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47 anos de 
conquistas

Nestas quase cinco déca-
das, o Sintaema atuou 
de forma incansável 

para potencializar as expec-
tativas e anseios da categoria 
que atua nos serviços de água 
e esgoto e meio ambiente de 
São Paulo. E é com muito or-
gulho que lembramos dessa 
trajetória, de assembleias, reu-
niões, setoriais e passeatas ex-
traordinárias e de uma unidade 
singular que se tornou referên-
cia para o movimento sindical 
em nosso estado e no país.

Vale lembrar que, nestes 
47 anos, foi impresso no DNA 
do nosso Sindicato a luta por 
valorização real dos salários e 
benefícios, acordos coletivos 
justos e a garantia de condi-
ções de trabalho dignas para 
nossa categoria.

Em 2022, seguiremos fir-
mes ao lado dos trabalhado-
res e trabalhadoras em água, 
esgoto e meio ambiente atu-
ando para manter os direi-
tos já consagrados e lutando 
para avançar ainda mais nas 
conquistas. Por isso, a partici-
pação de cada sócio e sócia é 
de fundamental importância. 

E será nesse clima de re-
sistência, com 47 anos de luta 
pela classe trabalhadora, que o 
Sintaema convida você traba-
lhador e trabalhadora a parti-
cipar do Sindicato, a fortalecer 
nossa mobilização. Unidos em 
torno de nossas reivindicações 
podemos muito mais. Venha 
fazer parte desta história!

TRABALHADOR UNIDO, 
SINDICATO FORTE! 

JOSÉ FAGGIAN
Presidente do Sintaema

Suprema Tecnologia Analítica 
LTDA | Categoria fecha Acordo 
Coletivo

Em assembleia geral ex-
traordinária, realizada no 

dia 24 de janeiro, os traba-
lhadores e trabalhadoras da 
Suprema Tecnologia Analíti-
ca LTDA aprovaram acordo 
coletivo que garante aumen-
to salarial acima do IPC de 
2021, de 10,42%, e o aumen-
to de R$ 100,00 no vale-ali-
mentação, que agora será de 
R$ 350,00 para o conjunto 
da categoria.

“Parabéns a toda a cate-
goria que lutou junto com o 
Sintaema por mais essa con-

quista”, comemorou a dire-
ção do Sindicato que acom-
panhou a assembleia.

EDITORIAL TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO GRUPO 
ÁGUAS DO BRASIL CONQUISTAM PLR

As empresas Águas de 
Jahu, Sanej, Águas de 

Araçoiaba e Águas de Vo-
torantim – todas do Grupo 
Águas do Brasil – conquis-
taram, após forte campanha 
salarial da categoria, o paga-
mento da PLR – Participação 
nos Lucros e Resultados.

De acordo com a direção 
do Sintaema o pagamento 
da PLR 2021 ocorrerá em 
2022. “Após intensa nego-
ciação e graças à mobiliza-
ção da base conquistamos 

mais esse pleito”, avaliou a 
direção do Sindicato.

O Sintaema reivindicou, o 
trabalhador lutou e a conquis-
ta foi alcançada! Parabéns, 
companheiros e companhei-
ras. Unidade e muita luta!

LUTA GARANTE CONQUISTA: ACORDO COLETIVO 
APROVADO NO GRUPO TERRA

A caminhada valeu a pena! Na bagagem, uma bela negociação 
com o Grupo Terra que culminou no fechamento do acordo coletivo 
para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas do Grupo, que 
garante entre outras conquistas:

• 8,5% de reajuste nos salários;
• 12% nos benefícios Vale-Refeição e Vale-Alimentação;
• Um vale-alimentação extra no mês de dezembro.
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CAMPANHAS SALARIAIS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA ORIZON 
CONQUISTAM 9,08% DE REAJUSTE

A luta ao lado dos traba-
lhadores e trabalhado-
ras da Orizon Meio Am-

biente S.A. valeu e a categoria 
conquistou 9,08% de reajuste 
salarial.

Além do reajuste, os traba-
lhadores da Orizon também 
conquistaram aumentos dos 
benefícios (Vales Alimentação 
e Refeição), subsídio à alimen-
tação/refeição, para aqueles 
que não fazem jus à alimenta-

ção fornecida pela empresa 
no local de trabalho; forne-
cimento dos Vales Alimenta-
ção e Refeição no período de 
férias e afastamento inferior 

a 15 dias; substituição da ces-
ta básica distribuída aos fun-
cionários com salário-base 
até R$ 3.000,00 por cartões 
aceitos em supermercados; 
entre muitos outros.

O Sintaema está junto 
com a categoria da Orizon e 
seguirá firme na luta por va-
lorização real e por melhores 
condições de trabalho.

VAMOS JUNTOS!

VITÓRIA
TRABALHADORES DA CSA CAVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE 
BARUERI FECHAM ACORDO COLETIVO COM GANHOS

Após ampla negociação 
com a mediação do Sin-

taema, os trabalhadores e 
trabalhadoras da CSA Cava 
Soluções Ambientais aprova-
ram proposta de reajuste sa-
larial de 10,25%, aumento de 
R$ 150 no vale-alimentação 

e a aprovação de vale-com-
bustível, 100% subsidiado 
pela empresa, de R$ 362.

“Um importante resultado 
fruto da organização dos tra-
balhadores e trabalhadoras 
com o apoio do Sintaema”, 
avalia a direção do sindicato.

TRABALHADORES DA TERA 
AMBIENTAL E CSJ DE JUNDIAÍ 
APROVAM ACORDO!

Só a luta muda a vida. Em dezembro de 
2021, os trabalhadores e trabalhadoras da Tera 
Ambiental e CSJ de Jundiaí aprovaram o acor-
do coletivo amplamente negociado pelo Sin-
taema. Os trabalhadores conquistaram o rea-
juste salarial de 7,59% a partir de 1º de maio e 
48,5% de reajuste no Vale Alimentação.

Trabalhadores da BRK 
Ambiental assinam 
Acordo e conquistam 
PLR

Graças à luta e determinação, o Sintae-
ma assinou no final de 2021 a PLR – Par-
ticipação nos Lucros e/ou Resultados 2021 
dos companheiros e companheiras da BRK 
Ambiental da Capital e Interior.

Esta importante e merecida conquista 
está programada para ser paga em 2022.

ACORDOS COLETIVOS

Além da PLR, a luta da categoria junto 
com o Sintaema garantiu a assinatura dos 
acordos coletivos. Vale lembrar que foi 
aprovado o acordo com reajustes nos salá-
rios e benefícios.
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CONVÊNIOS


