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A dificuldade na renovação do Contrato 
de Concessão da Sabesp na cidade de 
Presidente Prudente revela, por um lado a 
força que a iniciativa privada vem ganhando 
no setor de saneamento, por outro o quanto 
é imprescindível reafirmar a Sabesp como 
uma empresa pública, sem visão de lucro, 
com controle social e transparência, pautada 
pelo subsídio cruzado, acesso universalizado 
e prática da tarifa social, com o aumento e 
valorização de seu quadro de trabalhadores 
que são os profissionais verdadeiramente 
capacitados para manter o serviço com 
a qualidade que o cidadão e sua família 
merecem.

Água e Esgoto não podem ser tratados 
como mercadorias. Isso é saúde pública.

E a Prefeitura de Presidente Prudente 
trabalha nessa lógica, fazendo de tudo 
para que alguma empresa privada assuma 
o serviço no município, desrespeitando, 
inclusive, a vontade da própria população 
que aprova a Sabesp com alto índice de 
satisfação.

ÁGUA É VIDA. 
PRIVATIZÁ-LA É CRIME!  

E o Sintaema está presente nesta luta: 
participando das audiências públicas, 
debatendo e informando a população 
dos perigos da privatização do serviço 

de saneamento. Sabemos que nossa 
participação ativa nesse processo é de 
crucial importância e não descansaremos 
até um desfecho final vitorioso.

Destaca-se nessa jornada de luta 
o grande evento acorrido em 21 de 
dezembro de 2010, quando quase mil 
pessoas lotaram o auditório da APEA, onde 
a sociedade civil discutia o saneamento na 
cidade. 

O Sintaema esteve lá: panfletando 
pela cidade, debatendo com o povo, 
organizando e participando daquele 
evento que se tornou um verdadeiro ato 
pela saúde pública e pela manutenção da 
Sabesp no município.

Vale ressaltar que foi criado o conselho 
cidadão por alguns munícipes que 
estiveram na Câmara, em audiência 
pública realizada pela Prefeitura, em 2010, 
quando não tiveram a oportunidade de 
estar se manifestando sobre o edital. Este 
conselho está realizando audiências em 
bairros onde a população pode expor suas 
preocupações e esclarecer  suas dúvidas 
sobre tarifas e sobre o sistema em geral. A 
população reafirma e o Sintaema ratifica:

A SABESP TEM QUE FICAR EM 
PRESIDENTE PRUDENTE!
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Rene Vicente dos Santos, 
Presidente do Sintaema

Caros companheiros e companheiras,

Estamos começando mais um ano que promete ser intenso 

para a categoria, pois, embora as empresas estaduais e 

as secretarias estejam com pessoas novas no comando, 

continuamos com o governo estadual sob o domínio dos 

tucanos, agora na pessoa do governador Geraldo Alckmin, que 

nós conhecemos muito bem. 

O Sintaema buscará conversar com o secretário de 

Saneamento e Energia e agendará uma conversa com a nova 

presidente da Sabesp, Dilma Pena. Também faremos contato com 

os parlamentares que apoiam os trabalhadores para formarmos uma 

frente em defesa do saneamento e pela valorização dos trabalhadores.

Esperamos que essa nova gestão possa ser mais receptiva ao 

pleito dos trabalhadores da Sabesp e que tenha mais respeito pelos 

anseios e necessidades da categoria, visto que a gestão anterior 

aplicou uma política de recursos humanos totalmente prejudicial 

ao conjunto dos trabalhadores. Em todos os setores da empresa há 

um grande descontentamento, e a situação só não foi pior graças à 

combatividade da categoria. 

E é este espírito de luta, união e determinação que deve continuar 

ativo em todos, e mais intensificado, pois há várias lutas pela frente: 

estabilidade no emprego, manutenção e ampliação de conquistas, PLR 

e aumento real, entre outras. 

Na Sabesp, esperamos que a nova gestão, além dos pontos citados, 

tenha uma atenção especial para a questão da Sabesprev, pois nossa 

2011 será um ano de 
muita luta
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intenção é resolver esse impasse em mesa de negociação, como outras 

empresas fizeram, já que a via judicial é prejudicial para ambos. 

De todas as empresas que representamos, as estatais têm sido as 

que mais os trabalhadores estão sofrendo com ataques de diretorias 

cuja gestão não valoriza o corpo funcional. 

Por isso é fundamental que o trabalhador tenha consciência da 

necessidade de união e mobilização para alcançar esses objetivos. 

É preciso participar das reuniões feitas pelo sindicato nas bases 

(setoriais), vir às assembleias, se envolver com as questões da 

categoria, se mobilizar e ir à luta, pois somente assim teremos êxito 

na campanha salarial de todas as empresas. 

O governo tucano há anos vem atacando a classe trabalhadora, que 

rebate os ataques com greves exemplares, com lutas que muitas vezes 

acabam na Justiça, mas não desistem de ir até o fim.

É essa disposição de luta que deve permear a jornada deste ano. 

O Sintaema vem percorrendo as empresas para trocar ideias com os 

trabalhadores, portanto, é fundamental a participação de todos. 

O sindicato precisa desse apoio e respaldo dos trabalhadores para 

avançar. 

Ao contrário do que dizem alguns oportunistas, o Sintaema sempre 

esteve e permanecerá nas mãos dos trabalhadores como instrumento 

de luta da nossa classe!

Contamos com todos os companheiros e companheiras para juntos 

fazermos de 2011 um ano de muitas realizações e conquistas.

E vamos juntos à luta!
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No dia 8 de fevereiro o Sintaema, CRF e SEESP foram recebidos 

pelo Secretário de Meio Ambiente Bruno Covas. Nesta reunião as 

entidades expuseram suas preocupações acerca das demissões e 

relataram os fatos sobre o assunto e sobre a indignação de todo o 

corpo funcional. 

O Secretário concordou que as perseguições não podem ocorrer 

e comunicou que definirá nos próximos dias a diretoria da Cetesb, e 

que portanto seria possível uma reavaliação dos fatos ocorridos.

O Plano de Carreira também foi pauta da reunião e as entidades 

reunião

Secretário de Meio Ambiente 
recebe o Sintaema

solicitaram que seja garantida a autorização por parte do 

Governador da aplicação da verba para as evoluções profissionais 

e para as manutenções futuras. O Secretário se comprometeu em 

verificar onde está parado esse processo.

O Secretário foi bastante receptivo e se colocou a disposição 

em receber as entidades de representação dos trabalhadores e em 

enfrentar os problemas advindos do corpo funcional. Esperamos que 

a gestão do atual secretário seja pautada por essa lógica, tão salutar 

aos trabalhadores e ao próprio sistema de Meio Ambiente.

Sintaema repudia demissões
cetesb

Desde o início deste ano a direção da Cetesb tem demitido 
diversos trabalhadores. Essa atitude truculenta dos diretores da 
Cetesb, que até o fechamento dessa edição são os mesmos da 
gestão passada, está gerando um clima de desânimo e aflição entre 
os companheiros, até porque essas demissões não têm justificativas.  

Embora esses diretores não saibam se ficarão ou não em seus 
cargos, eles mantêm esse clima de ameaça e continuam realizando 
suas maldades, uma marca da gestão do presidente da empresa, 
Fernando Rei, que por sinal não deixará saudades. 

Será perseguição?
No último dia 21, diversos trabalhadores foram demitidos e boa 

parte deles eram da Diretoria T - Tecnologia,Qualidade e Avaliação 
Ambiental. Os próprios gerentes dessa diretoria foram pegos de 
surpresa quanto às demissões, já que esses trabalhadores haviam 
sido bem avaliados no Plano de Carreira. Por isso desconfiamos que 
houve perseguição por parte da diretora Ana Cristina, uma vez que 
esses trabalhadores, por motivos pessoais ou técnicos, se tornaram 
seus desafetos. 

Além disso, há outros casos de maldade de toda a diretoria, 
uma vez que foram demitidos trabalhadores que ganharam ação 
trabalhista contra a Cetesb. Destacamos também um caso específico 
de um técnico da Diretoria L – Licenciamento e Gestão Ambiental: 

sem explicação, bem avaliado, constantemente solicitado para 
ajudar em outras agências e nenhuma informação por parte de 
sua gerência que o desabonasse. Tudo está culminando para a 
chamada perseguição. O Sintaema têm averiguado e cobrado 
respostas.

O Sintaema reuniu-se, no último dia 7 com o Diretor da  L, 
Marcelo Minelli e questionou essa demissão, mas o diretor, que 
a princípio parecia desconhecer o caso, disse que o trabalhador 
havia sido alertado diversas vezes sobre suas falhas. O Sintaema foi 
averiguar o caso e tanto o próprio trabalhador como outras pessoas 
afirmaram que nunca viram o gerente chamar sua atenção sobre 
qualquer fato.

Nas reuniões de diretoria, nas quais o CRF tem assento, esses 
questionamentos foram levados e, nos casos em que as pessoas 
foram bem avaliadas, até mesmo o Presidente Fernando Rei ficou 
surpreso e ficou de verificar.

Fruto da pressão do Sintaema/CRF e do bom senso por parte 
do novo Secretário de Meio Ambiente, no dia 11 de fevereiro duas 
demissões foram revertidas: uma da Diretoria T e a outra se refere 
ao trabalhador citado da diretoria L. 

O Sintaema continuará lutando contra as demais demissões e, 
caso não haja mudança nessa situação, tomaremos medidas que 
poderão gerar passivos políticos e jurídicos à Cetesb.



4 14 a 27/fev/2011 – www.sintaema.com.br

Brasil 

Desenvolvimento com 
distribuição de renda

Ao eleger Dilma presidente, o povo brasileiro optou de maneira 
clara e inequívoca pela continuidade do projeto de mudanças 
iniciado por Lula em 2003. Na época, um conjunto com várias 
medidas foram instituídas dentre elas destacam o retorno do Estado 
como indutor do desenvolvimento através do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC contrariando a lógica de mercado, somado 
a política de valorização do salário mínimo, juntamente com ações 
de cunho social como Bolsa Família e o estabelecimento de linhas 
de créditos e incentivos. Estes itens elencados transformaram – se 
em componentes fundamentais, foram responsáveis e decisivos 
para a retomada do crescimento econômico e ao mesmo tempo 
minimizaram e muito os efeitos da crise financeira internacional 
sobre o Brasil. Crise esta, que a tempo vem abalando vários países, 
sobretudo, os EUA e o continente europeu. 

O desafio a ser enfrentado por Dilma consiste em, não apenas 
dar continuidade, mas aprofundar as mudanças em curso buscando 
erradicar a miséria e ao mesmo tempo criar as condições para a 
elevação do padrão de vida do povo. A princípio, estas questões 
mencionadas parecem ser simples de resolver, mas não são. Sua 
concretude exige tomada de decisão cujo alcance, inevitavelmente, 
abalará as estruturas do sistema social em vigor, resultando em 
conflito de interesses. 

O atual estado da Arte é a seguinte: de um lado estão os grandes 
conglomerados econômicos, financeiros e midiáticos que utilizam de 

todos os meios que dispõe no sentido de vender a idéia da necessidade 
de ajustar o Brasil de acordo com os preceitos do mercado, o que na 
prática significa não abrir mão de nada e ainda por cima, em havendo 
reformas, que estas sirvam para retirar mais alguns quinhões que 
pertencem a outrem. De outro lado, encontra- se o povo oprimido e 
os trabalhadores que pleiteiam justamente o contrário. Ou seja, os 
ingredientes para a luta estão completos e, é deste embate que se 
saberá quem foi vitorioso. Isso mostra que no Congresso Nacional 
a disputa também se mostra acirrada muito embora Dilma conte, 
a priori, com a maioria, há divergências profundas sobre temas 
fundamentais que estão na ordem do dia como as reformas tributária, 
agrária, educação, política, comunicação, entre outras. Esse ambiente 
comprova que o rumo do governo Dilma está em disputa e de nossa 
parte não cabe vascilação. Por isso mesmo, os trabalhadores não têm 
razão se optarem pelo comodismo, achando que a eleição de alguém 
identificado com sua causa já basta e tudo será resolvido em seu favor. 
Muito pelo contrário, o cenário que se desenha é o de luta de classes 
que se desenvolverá sob questões totalmente antagônicas, e nós só 
alcançaremos o Brasil que queremos se formos capazes de impor 
derrota ao inimigo.

 Por isso, o Sintaema conclama as trabalhadoras e trabalhadores 
para que se mobilizem e se fundam como um só corpo com outros 
movimentos nesta luta, pois somente  assim poderemos sair vitoriosos 
nesta dura batalha que se avizinha.

    sabesp

Falta de água: sofrimento da população e 
dos trabalhadores

Devido às constantes falhas no abastecimento de água na zona 

Sul de São Paulo, alguns moradores vêm se revoltando a tal ponto 

de fazerem os trabalhadores reféns, e somente os libertam com a 

chegada de alguma chefia ou mesmo da polícia.

Isso aconteceu em alguns lugares e em um dos casos houve 

até disparo de tiros contra um booster. Os trabalhadores vivem 

ameaçados, e essa situação absurda é conseqüência da má gestão 

da empresa, pois há reservatórios que não funcionam, bombas que 

não dão conta de abastecer os locais e outras falhas por falta de 

manutenção e investimentos necessários.

Esta intermitência de água faz com que sofra a população e os 

trabalhadores, que não são culpados pela ineficiência da direção 

da empresa em sanar os problemas.  

O Sintaema vai cobrar providências, pois os trabalhadores não 

agüentam mais esse clima de medo e pressão. Não vamos permitir 

que o trabalhador fique nesta condição por culpa da Sabesp.
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    sabesp

Obra que nunca 
acaba

Não é de hoje que o Sintaema reclama sobre as obras 

inacabadas na EEE e Lagoa de tratamento da Sabesp de Cachoeira 

Paulista. A empresa contratada para o serviço faliu, e a que a 

substituiu também está com problemas e não concluiu a obra.

A Sabesp precisa tomar providências, caso contrário o Sintaema 

acionará o Ministério Público para resolver este caso, pois é a 

população quem paga por esses prejuízos, em todos os sentidos.

Chega de sucateamento!

Obra está parada e sem previsão de conclusão 

    

E o nosso plano de cargos 
e salários?

Casas do Baixo Cotia: caiu a 
máscara da Sabesp  

Em outubro passado a Sabesp chamou os sindicatos para apresentar 
melhorias no plano de Cargos e salários, entre elas o fim do salário 
regional na RJ e RN e aumento de 1% para 2% da folha para o plano.

A Sabesp informou que o aprimoramento passaria pela aprovação 
do Codec e, após isso, implantado em 2011, mas até o momento a 
Sabesp não se pronunciou se as melhorias foram ou não aprovadas. 
O Sintaema vai cobrar esta resposta, pois a apresentação criou 
expectativas, uma vez que as melhorias, embora não tornem o plano o 
idealizado pela categoria, avançam em pontos muito importantes para 
os trabalhadores.

Os trabalhadores que residem no complexo da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) do Baixo Cotia, às vésperas do Natal, foram 
surpreendidos com uma Ação de Reintegração de Posse das moradias 
nas quais residem por vários anos e por força do contrato de trabalho.

Alguns fatos foram omitidos pela Sabesp na ação, o que levou a 
Justiça de Carapicuíba a conceder a liminar de reintegração.

O Sintaema imediatamente ingressou com um agravo de 
instrumento com pedido de efeito suspensivo junto ao Tribunal de 
Justiça e obteve êxito, ou seja, foi concedido o efeito suspensivo 
ao recurso interposto, ficando impedido, até o seu julgamento, o 
cumprimento do mandado de reintegração de posse.

A contestação também já foi apresentada na Justiça de Carapicuíba 
e aguardamos que o processo vá para a Justiça do Trabalho e não 
fique na Vara Cível.

A vitória dos trabalhadores é importante, principalmente porque a 
Sabesp omitiu o fato de que há vínculo empregatício e que, tal fato, 
muda e muito a tramitação do processo.

sabesp

Reunião com o novo 
secretário

O Fórum das Entidades agendou uma reunião com o novo o 
secretário de Saneamento e Energia, Edson Giriboni, para o dia 
23 de fevereiro, às 16 horas. 

O Fórum pretende expor e discutir as questões relativas à 
Sabesp, como a Sabesprev, o Plano de Cargos e Salários e a 
situação dos trabalhadores pós-88, entre outros assuntos de 
relevância para a categoria.
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Falecimento

nota

Seminário superou 
expectativas

aposentados

O 9º Seminário dos aposentados e pensionistas do Sintaema 
reuniu centenas de companheiros e companheiras em Atibaia, nos 
dis 14, 15 e 16 de janeiro.

Política, Saúde, qualidade de vida e debates formaram a pauta do 
seminário, onde os participantes puderam interagir e ampliar seus 
conhecimentos, além de se divertirem com os shows musicais.

A  CTB e demais centrais sindicais estarão em   Brasília no dia 

15 de fevereiro quando  o Congresso Nacional votará o reajuste 

do salário mínimo de 2011.

As centrais farão o ato para conscientizar os parlamentares 

sobre  a importância da aprovação do valor de R$580,00 para 

a classe trabalhadora, visto que o governo federal apresentou o 

valor de R$545,00.

expressas

Salário mínimo em pauta

Sorteio da Colônia

Faleceu em 8 de janeiro o 

companheiro Luiz Henrique de 

Campos Werebe, delegado sindical 

do Polo Poá e ETE Suzano, de 

complicações pulmonares. 

O Sintaema lamenta a perda 

deste lutador que representou e 

defendeu os trabalhadores da 

Sabesp, em especial os de sua área, 

sempre participando de todas as 

lutas.

Caros associados e associadas, o sorteio para passar o feriado do 

Carnaval na Colônia de Férias será no dia 19 de fevereiro, às 9h30, 

na sede do Sintaema. 

Os interessados devem comparecer com meia hora de antecedência, 

com carteirinha de sócio ou último holerite. Representantes de sócios 

somente acima de 14 anos.

Fotos: Eduardo Metroviche


