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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Política

AINDA NESTA EDIÇÃO:

Na luta pela democracia e contra o governo golpista

4
Aposentados:
13º Seminário

foi um sucesso!

 Cetesb

Depois da reforma, cresce o assédio

2
Mulheres: Sintaema prepara 
atividade na semana do Dia 
Internacional das Mulheres

Leia na página 2

Leia na página 3

Sintaema esteve presente nas ruas em luta pela democracia
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 Gênero

A comissão do Departamento de Mulheres do Sintaema se reuniu 
no dia 31 de janeiro tendo como pauta diversos assuntos pertinentes.

Foram discutidos pela comissão: Mulheres invisíveis na sociedade 
capitalista patriarcal; impacto do governo ilegítimo de Temer sobre a 
vida das mulheres trabalhadoras; empatia e solidariedade às mulheres 
trabalhadoras de empresas terceirizadas; os diversos tipos de violência 
contra as mulheres; organização de jornal da mulher trabalhadora “Sin-
taema” e preparativos de evento para o “Dia Internacional da Mulher”.

Mulheres em ação

Na luta pela isenção da coparticipação
nos exames preventivos ao câncer

O Departamento de Mulheres se reuniu com o diretor da Sabesprev, 
Ricardo Frederico Vega, no dia 24 de janeiro, e entregou um abaixo-as-
sinado de trabalhadores e trabalhadoras que usam o plano de saúde 
reivindicando a isenção da coparticipação nos exames de prevenção 
ao câncer.

Muito solícito, o diretor da Sabesprev disse que realizará os estudos 
necessários para verificar a possibilidade de atender à solicitação, seja 
no plano atual ou durante a remodelação do plano. 

Atividade para o Dia Internacional da Mulher

Conforme a reunião da comissão, o Departamento de Mulheres re-
alizará uma atividade no sindicato em alusão ao Dia Internacional da 
Mulher, ainda com data a ser definida, com palestras sobre saúde, im-
pactos da reforma trabalhista em vigor e da reforma previdenciária (se 
for aprovada), dinâmicas e distribuição de brindes.

Em breve divulgaremos a data e contaremos com a presença das 
companheiras da categoria para esse evento.

Juntas na luta!

 Editorial

Caros companheiros e 
companheiras,

Estamos iniciando mais um 
ano, e 2018 será marcado como 
um ano de  resistências pela ma-
nutenção de direitos conquistados 
com muita luta por nossa comba-
tiva categoria.

Os desafios são grandes, 
2017 foi um ano de fortes ataques 
do governo ilegítimo de Michel 
Temer que aprofundou a política 
econômica neoliberal colocando 
nosso país a serviço das grandes 
multinacionais e do rentismo fi-
nanceiro.

O discurso de que bastava ti-
rar a presidente eleita através do 
voto direto que a economia retor-
naria mostrou que não passava de 
argumentos furados por uma mí-
dia venal para consolidar o golpe.

A reforma trabalhista foi o 
mais duro golpe sofrido pela clas-
se trabalhadora em favor do pa-
tronato e que começou a vigorar a 
partir de 11 de novembro de 2017, 
os trabalhadores já começaram a 
sentir seus efeitos.

A terceirização vai se apro-
fundando em todas as categorias 
tendo como consequências per-
das de direito e precarização das 
condições de trabalho.

O desemprego massivo é um 
tormento para os brasileiros, em 
novembro de 2017 a taxa de deso-
cupação alcançava 12%, algo em 
torno de 12,6 milhões de brasilei-
ros, e com a reforma trabalhista, 
em seu primeiro mês de vigência 
curiosamente fechou 12.292 va-
gas com carteira assinada, se-
gundo o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados).

Com a mudança em 117 arti-
gos da CLT, a reforma trabalhista 
implementa a lógica do “menos 
pior” favorecendo patrões em um 
ambiente de crise e recessão. É 
menos pior ter salário rebaixado 
que perder o emprego, é menos 
pior perder benefícios que perder 
o emprego, e por aí vai.

E como se não bastasse, os 
golpistas indicam a deputada Cris-
tiane Brasil, do PTB, para Ministra 
do Trabalho, filha de Roberto Je-
fferson, que todos conhecem por 
envolvimento em corrupção.

Uma ministra que carrega em 
seu currículo processos trabalhis-
tas por negligenciar direitos de 
seus funcionários, esculhamban-
do de vez com esse importante 
Ministério do Trabalho, que deve-
ria servir para proteger e zelar pe-
los direitos da classe trabalhadora.

Mas nem tudo vai de mal a pior 
em nosso país. Em um Brasil onde 
avança a pobreza, o desemprego 
bate na porta dos trabalhadores, 
as políticas sociais são demoli-
das dia a dia, nosso patrimônio 
é entregue ao capital estrangeiro 
a preço de banana. Cresceu o pa-
trimônio de uma minoria ultrarica 
em 13% em 2017 e chega a uma 
fortuna de US$ 549 bilhões au-
mentando o número de bilionários 
que passou de 31 para 43 soman-
do um patrimônio equivalente ao 
da metade da população do país, 
segundo a ONG britânica Oxfam.

Tamanha desigualdade serve 
de prova que o projeto em curso 
em nosso país é um projeto pau-
tado pelo avanço da riqueza para 
poucos e miséria e pobreza para 
milhões.

Congelam gastos por 20 anos 
em áreas sociais como saúde, 
educação, habitação, transporte 
público e beneficiam assim o ren-
tismo e a especulação financeira.

Além de todos os ataques e 
desmonte do aparato público, o 
presidente vampiro e sua gang 
querem acabar com a previdên-
cia social a todo custo e tentar de 
todas as formas convencer a po-
pulação de que a previdência está 
quebrada e que devemos reformar 
para garantir o pagamento das 
aposentadorias no futuro,

usando de propagandas falsas 

pagas com verbas públicas.
A previdência social está ali-

cerçada em um tripé que compre-
ende um conjunto de ações dos 
poderes públicos destinados a 
assegurar o direito à saúde (SUS), 
à Previdência, aposentadorias, 
pensões por morte e benefícios 
do INSS, e assistência social (be-
nefícios pagos a idosos e pessoas 
com deficiência em situação de 
extrema pobreza, além da bolsa-
-família), financiados por trabalha-
dores, patrões e governo.

Atualmente são pagos R$33 
milhões de benefícios. Em recente 
CPI, realizada pelo senador Pau-
lo Paim (PT/RS) aponta que não 
há déficit na previdência e que o 
grande problema é a falta de atu-
ação dos governos em cobrar os 
verdadeiros devedores através de 
uma fiscalização eficiente, iden-
tificar os sonegadores e atacar a 
DRU- Desenvolvimento da Receita 
da União que retirou da previdên-
cia entre 2000 e 2015 o valor de 
R$614 bilhões.

O ataque à previdência social é 
um ataque ao povo brasileiro. Por-
tanto, devemos estar atentos ao 
que o governo tenta comprar vo-
tos dos deputados a todo custo e 
assim atender ao “deus mercado”. 
Devemos ficar atentos aos votos 
dos deputados de nossa região e 
dizer que “se votar, não vai voltar” 
e traidores do povo não serão re-
eleitos.

Por fim, deixo a mensagem 
de que mesmo diante de todos 
os golpes sofridos pela classe 
trabalhadora e pelo movimento 
sindical através do ataque a sua 
organização financeira retirando o 
imposto sindical, o Sintaema con-
tinuará presente nas lutas diárias 
e históricas em defesa de nossa 
categoria e na defesa da nação 
por um país mais justo, fraterno e 
igualitário.

Um país que resgate o de-
senvolvimento com geração de 
riquezas, distribuição de renda e 
valorização do trabalho.

Somente a luta muda a vida! 
Não à reforma da previdência! 
Juntos na luta!

Rene Vicente
Presidente do Sintaema

e da CTB Estadual.

Continuaremos nas ruas lutando por eleições democráticas
e em defesa dos direitos do povo brasileiro

Durante toda a semana do dia 24 de janeiro, em todo o Brasil e em várias partes do mundo, centenas de 
milhares de pessoas se mobilizaram em defesa da democracia e pelo direito do ex-presidente Lula em ser 
candidato a presidente novamente.

O Sintaema não poderia se abster de prestar seu apoio e levantar sua bandeira em defesa da democracia, 
e esteve presente no grande ato na Praça da República.



 Sabesp

Sobre os depósitos do FGTS
Frente a diversas reclamações de trabalhadores da Sabesp 

que não localizaram os depósitos do FGTS referente ao mês 
de janeiro, o Sintaema fez contato com a CR e a informação é 
de que a empresa efetuou os depósitos normalmente.

O que ocorre é que a Caixa Econômica Federal pode levar 
até dois meses para atualizar os dados em seu sistema, por 
isso muitos trabalhadores ainda não localizaram os depósi-
tos. Porém, eles foram feitos e os trabalhadores podem fi car 
tranquilos em relação a essa questão, agora dirimida.

Estamos juntos!

ETA Pirapora foi inaugurada, porém é preciso fazer ajustes 
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O Sintaema se reuniu com 
o superintendente da Sabesp 
MO - Região Oeste, no dia 24 
de janeiro para tratar de as-
suntos pendentes relaciona-
dos à segurança da ETA Pira-
pora do Bom Jesus.

Entre as pendências da 
ETA, podemos destacar a au-
sência de vestiário feminino, 
uma vez que trabalha uma 

Sintaema cobra consórcio 
São Lourenço

O Sintaema tem recebido vá-
rias reclamações de trabalhadores 
quanto a medidas administrativas 
adotadas pela CETESB que reve-
lam assédio moral por persegui-
ção.

Trabalhadores são vítimas de 
penalidades administrativas de 
advertência e suspensão e o sindi-
cato tem orientado os companhei-

 Cetesb

Reforma trabalhista
fortalece o assédio moral

Os recursos referentes ao 
plano de carreira da Sabesp es-
tão sendo distribuídos no mês de 
fevereiro, e este ano o diferencial, 
que foi uma reivindicação do Sin-
taema, é que a curva normal de 
distribuição, aquela que exigia 
que 25% dos recursos fossem 
destinados para a promoção em 
uma referência 50% em duas e 
25% em três, não foi obrigatória.

Além disso, os recursos que 
nos anos anteriores foram de 1% 
da folha, este ano foram de 1,7%, 
quase o dobro, o que possibili-
tou contemplar um número bem 
maior de trabalhadores, cerca de 
seis mil, segundo a empresa.

Porém, devido à insatisfação 
dos trabalhadores e ao pleito do 

Aumenta cada vez mais a 
insatisfação dos companheiros 
e companheiras da CETESB em 
relação ao Plano de Carreira, uma 
importante conquista, porém que 
não está tendo efeito positivo na 
vida dos trabalhadores.

Quando o trabalhador conse-
gue uma boa avaliação e, conse-
quentemente, deveria ter a devida 
movimentação na carreira e seu 
salário aumentado, nada aconte-
ce.  Isto porque a CETESB alega 
não ter recursos para o plano, e 
o mesmo está estagnado, desde 
2014 não há pagamento.

O único movimento que está 
tendo no plano é o movimento ne-
gativo, ou seja, quando um traba-
lhador não tem avaliação boa aca-
ba sofrendo com perseguições.

Afi nal, este é um plano de 
carreira ou de punição? O pla-
no, que teve muita contribuição 

A Vila Gustavo Correa, em 
Carapicuíba, onde se iniciou o 
projeto de travessia da adutora 
do consórcio São Lourenço so-
freu por vários meses com a obra 
na Rua Laerte Cearense.

Ocorre que após o término 
da obra, o consórcio recapeou 
a rua com asfalto novo, porém 
em frente à Escola Estadual José  
Mattos de Aguiar fi cou uma enor-
me bacia represando água de 
chuva na porta da escola e em 
frente a várias residências.

Os moradores do local junto 
com a direção da escola procu-
raram o Sintaema para ajudar na 
solução deste problema. No dia 
23 de janeiro o Sintaema foi rece-

bido pelos engenheiros respon-
sáveis pelo consórcio na Sabesp 
da Costa Carvalho para tratar do 
assunto, ocasião em que os re-
presentantes da Sabesp respon-
sáveis pela obra compromete-
ram-se a visitar o local e buscar 
uma solução para o problema.

No último dia 31, o Sintaema, 
os engenheiros da Sabesp e mo-
radores vistoriaram o local e tira-
ram o seguinte encaminhamento: 
será levada uma equipe de topo-
grafi a ao local para estudar uma 
solução para o escoamento das 
águas das chuvas. Vamos aguar-
dar esta visita e continuaremos 
acompanhando o caso com a po-
pulação. Estamos juntos!

Sobre a distribuição dos recursos 
do Plano de Carreira

Sintaema e das outras entidades 
representativas, está sendo rea-
lizado um trabalho que visa pro-
duzir adequações, modifi cações 
e melhorias no plano de carreira.

Nesse sentido, a Sabesp con-
tratou a consultoria MERCER que 
já esta prospectando opiniões 
e sugestões junto à direção da 
empresa, aos trabalhadores e às 
entidades representativas.

No último dia 8 o Sintaema 
participou de uma reunião com a 
MERCER e representantes da em-
presa para discutir a reformulação 
do plano de carreira, ocasião em 
que o sindicato reforçou o fato 
de que os recursos destinados às 
movimentações têm sido insufi -
cientes e precisam aumentar.

O Sintaema afi rmou ainda 
que é necessário que se crie, 
dentro do plano, um mecanismo 
de garantia de que ao fi nal de um 
período de três ou cinco anos, por 
exemplo, o trabalhador que for 
bem avaliado receba no mínimo 
uma referência.

Outro ponto importante des-
tacado na reunião foi o de que 
é necessário que os critérios de 
avaliação e promoção sejam mais 
transparentes e que se crie algu-
ma ferramenta de promoção ver-
tical ou pelo menos que possa ha-
ver promoção via concurso, isto 
para que quando o trabalhador 
da empresa prestar concurso não 
precise pedir a conta para assu-
mir o novo cargo. Juntos na luta!

companheira no local; ainda 
não há para-raios (preocupan-
te, porque estamos na estação 
do ano com mais queda de 
raios), entre outros.

O superintendente acatou 
as reivindicações e compro-
meteu-se a solucionar as pen-
dências o mais rápido possí-
vel.

Juntos na luta!

ros e companheiras no sentido 
de recorrer administrativamente 
e, se o caso de manutenção, ajui-
zar ação trabalhista objetivando a 
nulidade das penas e a reparação 
dos danos.

O risco é que a CETESB este-
ja lançando mão de procedimen-
tos ardis com a nítida intenção 
de “isentar-se do ônus” de uma 

rescisão contratual, em verdade 
deixar de pagar os direitos traba-
lhistas.

A postura administrativa que 
deve ser combatida decorre, infe-
lizmente, da reforma da legislação 
trabalhista imposta aos traba-
lhadores com a vigência da Lei 
13.467/2017 em 11/NOV/2017. 
Agora tem até assessor querendo 
mandar mais que diretor, inclu-
sive dizendo que o programa de 
movimentação de funcionários 
não terá sucesso. 

O SINTAEMA tem buscado o 
diálogo para solução dos casos 
e continuará lutando para que a 
CETESB cesse com o malfeito 
procedimento administrativo, mas 
registra que não abrirá mão em 
defender os trabalhadores, tanto 
nas lutas pontuais quanto no Po-
der Judiciário, se necessário.

Juntos na luta!

dos trabalhadores e do sindicato 
quando da sua implantação, tor-
nou-se uma ferramenta obsoleta, 
totalmente desestimulante.

Há anos o Sintaema vem plei-
teando e lutando para que o plano 
tenha ajustes no sentido de me-
lhorar e para que a CETESB cum-
pra sua parte, ou seja, aplicar a 
movimentação e efetuar o devido 
pagamento.

Porém, a empresa continua 
com o discurso de que não há 
recursos para essa fi nalidade e o 
resultado é que temos um plano 
que não funciona, a não ser para 
punir. Para esse plano ser mais 
justo, os gerentes e outros cargos 
superiores também devem ser 
avaliados.

A campanha salarial se apro-
xima e o sindicato vai continuar 
esta luta até alcançar o objetivo. 
Estamos juntos!

Plano de carreira
ou de punição?
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No mês de fevereiro foi realizado o 7º Inter RB, em Presidente Epi-
tácio, no dia 9 de dezembro de 2017.

O campeonato é uma iniciativa da Associação Sabesp em parceria 
com o Sintaema, e reuniu trabalhadores das unidades da Regional que 
disputaram jogos de futebol, vôlei, truco e dama, entre outros.

A integração foi total e o evento, um sucesso. Juntos na luta, juntos 
no lazer!

 Integração

7º Inter RB foi
um sucesso em 

Presidente Epitácio

O evento, que reúne os companheiros da categoria que não estão mais na ativa e proporciona refl exões e 
entretenimento contou com as palestras “Conjuntura Nacional”, com o ex-presidente do Sintaema e da CTB 
Estadual, Helifax P. de Souza, “A Vida na Terceira Idade”, com Marcia Regina Viotto, assessora da CTB Nacio-
nal, e a palestra de motivação “A vida na Terceira Idade”, com o Super Teatro.

Esses companheiros e companheiras que tanto fortaleceram a luta no passado merecem esse momento.
Parabéns a todos!

 Aposentados

Para ser feliz não há idade
Este foi o tema do 13º Seminário dos Aposentados do Sintaema realizado

nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, em Águas de Lindóia


