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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Água em pauta

AINDA NESTA EDIÇÃO:

Temer quer entregar nossas águas!

2
Empresas Privadas: 
BRK e WGRA iniciam 
campanha salarial

 Departamento de Mulheres

Sintaema celebra o Dia Internacional da 
Mulher com reflexões e ato público

Leia na página 3

Leia na página 5

Defensores da água como bem público e da universalização do saneamento
estão juntos contra ameaça de privatização do setor

Sabesp: Assembleia de aprovação de pauta/PPR

Capital: Dia 27/03/2018, às 18h,
na sede do Sintaema.

Interior: Dia 27/03/2018, às 7h30, em Lins.

Participe!
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 Conscientização

Contribuição sindical: Mais 
trabalhadores estão juntos na luta!

E cresce cada vez mais a 
adesão dos trabalhadores em 
relação à continuidade do paga-
mento da contribuição sindical, 
fruto da conscientização da luta 

Concurso público, uma das
principais bandeiras do sindicato!

Depois de quase quatro anos e muitas reivindicações do 
Sintaema, a Sabesp realizará concurso público para 661 vagas 
efetivas. Ainda que o número não seja o ideal, a realização do 
concurso vai ao encontro da luta pela contratação de mão de 
obra própria. Confira o edital em nossa página:

www.sintaemasp.org.br 
Estamos juntos!

de classes e sua correlação de 
formas.

De forma voluntária, muitos 
trabalhadores querem continu-
ar fortalecendo a entidade que 

os representa e assinaram a 
autorização para o desconto da 
contribuição.

Juntos na luta!

Com data base em março, a pauta dos trabalhadores da WGRA 
reivindica, entre outros, reposição salarial, a manutenção do acordo 
e melhorias nos benefícios.

A assembleia será dia 15 de março. Juntos na luta!

Lutar e resistir,
nenhum direito a menos!

 Empresas privadas

Sintaema inicia
negociações na WGRA

O Sintaema esteve com representantes da WGRA Ambiental de 
Americana /SP no dia 2 de março para uma rodada de negociações 
com a empresa.

Trabalhadores da BRK Ambiental de Mauá aprovaram no dia 
7 de março a pauta de reivindicações para o próximo acordo co-
letivo.

A campanha salarial está começando e vamos lutar por au-
mento real, PLR igualitária, Plano de Cargos e salários, valoriza-
ção do trabalhador e garantia no emprego, entre outros.

Juntos na luta!

 Sabesp

Eleição para
delegado sindical e suplente

Companheiros e companheiras, nos dias 17 e 18 de abril o Sin-
taema realizará eleições para delegado (a) sindical e suplente na 
Sabesp. Este é um importante pleito, uma vez que o delegado é o 
representante do sindicato na base, é o que prima pelo cumprimen-
to dos direitos e conquistas dos trabalhadores, sempre atento aos 
problemas da categoria, é o elo entre o sindicato e o trabalhador. Por 
isso os candidatos devem estar imbuídos do espírito de luta e com-
batividade. As inscrições serão realizadas de 19 a 29 de março, e para 
ser candidato o trabalhador deve ser sindicalizado há seis meses, no 
mínimo. Para votar, o trabalhador pode se sindicalizar no ato.

Em breve publicaremos o edital completo. Procure o diretor(a) de 
sua área, participe!

Sabesp- Polo de Manutenção São Miguel

Sabesp Vila Maria Sabesp Santana

Sabesp Itaquera Sabesp Itaim Paulista

Sabesp - Adução Ipiranga Sabesp - Cidade Tiradentes

Sabesp Itaim Paulista

BRK Ambiental
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E o governo vampiresco de 
Temer não para de querer sugar 
todos os bens e patrimônios do 
povo brasileiro e entregá-los de 
bandeja à iniciativa privada. Ago-
ra a bola da vez é a água através 
de Medida Provisória da revisão 
do Marco Legal do Saneamento 
– Lei 11.445/07.

Jornal do Sintaema                                                                                                                                                    Siga nosso perfil no Twitter: twitter.com/sintaema                                                       

 Água em pauta

Medida provisória de Temer abre as portas
para a privatização do saneamento

Sintaema vem acompanhando e participando de todas as discussões em torno da pauta
referente às mudanças que podem ocorrer no setor de saneamento

As alterações são preocu-
pantes, uma vez que abrem por-
tas para que a iniciativa privada 
nade de braçada no setor, ame-
açando um direito vital a todos: 
a água.

Na revisão, um dos pontos 
prevê uma Proposta de Manifes-
tação de Interesse – PMI, voltada 

Com o apoio do Sintaema, 
APU, Sintius e outras entidades 
representativas, os deputados 
Barba e Alencar, do PT promove-
ram a audiência pública “Contra 
a privatização do setor de sane-
amento e das águas do Brasil”, 

às empresas privadas, forçando 
os municípios a oferecer a pres-
tação de serviços primeiramente 
ao setor privado para depois ofe-
recer para as empresas públicas.

Na prática, empresas priva-
das terão interesse apenas nos 
municípios superavitários, e os 
demais ficarão com municípios 

carentes.
Isto põe por água abaixo o 

subsídio cruzado, um importante 
instrumento social conquistado 
com muita luta para melhorar os 
serviços básicos das populações 
menos favorecidas. 

Tamanho retrocesso está 
mobilizando as entidades para 

unir forças e lutar contra esta 
tentativa de privatização do setor 
frente a este cenário nebuloso 
que se forma. 

O Sintaema, que defende a 
universalização da água como 
bem público, tem participado de 
todos os eventos.

Confira abaixo:

Desafios da Regulação

Como resultado da audiência as entidades e parlamentares assinarão uma moção de re-
púdio a ser entregue no congresso nacional contra a medida provisória que altera o marco 
regulatório do setor, além de aprofundar e  intensificar o debate e a luta contra a medida.

Frente a isso, o Sintaema já marcou presença e estará no Fórum Social Mundial em Sal-
vador (BA) no próximo dia 13 e no Fórum Alternativo Mundial da Água, no dia 17 de março, 
em Brasília. Juntos na luta em defesa do patrimônio brasileiro.

No último dia 27 o Sintaema participou do 2º Seminário sobre 
os “Desafios da Regulação no Setor de Saneamento”, na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, com a presença do presidente da Sabesp, 
Jerson Kelman, representantes do Bird, do grupo “Águas do Brasil”  
e da Assessoria Especial da Casa Civil da Presidência da República 
do golpista Temer, entre outros. O evento foi realizado por iniciativa 
da ABES-SP e com o apoio da Arsesp,

“Mais uma vez querem colocar a água como uma mercadoria a 
ser vendida, ‘quem pode compra, quem não pode se sacode’. Essa é 
a lógica perversa imposta pelo ‘deus mercado’”, disse o presidente 
do Sintaema e da CTB/SP, Rene Vicente.

Enquanto alegam que a universalização somente será alcançada 
por meio de parcerias público-privadas - PPP’s, o “Estado Brasileiro 
entre 1995 e 2015, transferiu para os detentores da dívida pública, 
sob a forma de pagamento de juros, um total acumulado de R$3,4 
trilhões” conforme mostra o economista Belluzzo. 

Como defensor do saneamento público de qualidade, o Sintae-
ma debateu no seminário com argumentos que denotam que o pro-
blema são as opções tomadas e a quem elas atendem. 

Audiência contra a privatização da água

Confira alguns depoimentos na audiência:
 “É um desfile de retrocessos, de coisas ruins neste governo. As minorias podem contar com meu apoio”.

Deputada Leci Brandão – PCdoB

“Retirar o subsídio cruzado, uma importante ferramenta social para o acesso ao 
saneamento na qual os municípios maiores cobrem os menores é inadmissível”.

Deputado Barba- PT

“Quem tem a mão grande vai pegar o setor. A lógica do privado é o lucro, e não a população. 
Não investirão onde não houver lucro, ou aumentarão as tarifas”.

Deputado Alencar – PT

“Esta é uma luta pela sobrevivência. Somente vai comprar água quem tem dinheiro”.
Deputado Marcos Martins – PT

“Esse governo está entregando tudo para a iniciativa privada de maneira vergonhosa, um risco à soberania 
do país. Está dilapidando nosso patrimônio: pré-sal, aquíferos, estatais. O saneamento faz parte desta entrega. 

Precisamos lutar porque senão as águas do nosso Brasil serão privatizadas”.
Rene Vicente – Presidente do Sintaema e da CTB-SP

“A iniciativa privada quer a água, não quer o esgoto. 
E aí vão dominar tudo, inclusive uma das maiores reservas de água do nosso país”.

Platini – Presidente do Sintius

“Não temos que  barrar um ou outro ponto desse projeto, 
temos que dizer “não” a tudo isso, não podemos negociar nada com governo golpista”

Silvio Marques – Coordenador do Fama – Fórum Alternativo Mundial da Água.

que teve também a participação 
e o apoio irrestrito da deputada 
Leci Brandão, do PCdoB e Mar-
cos Martins, do PT, além de re-
presentantes do FAMA – Fórum 
Alternativo Mundial da Água.

A audiência foi marcada pelo 

senso comum de que alterar 
um marco que trouxe impor-
tantes avanços para o setor de 
saneamento, como o subsídio 
cruzado, é um retrocesso e uma 
entrega dos serviços básicos à 
iniciativa privada.

Água é vida, diga não à privatização!
Vamos lutar contra mais esse golpe do governo Temer.

Diga não à privatização do saneamento,
água é vida e um direito humano!



 Cetesb

Selo comemorativo da CIPA

Para adiantar os trabalhos o Sintaema se reuniu no dia 27 
de fevereiro com a direção da CETESB para tratar de assuntos 
referentes à campanha salarial 2018 dos companheiros e com-
panheiras cetesbianos.

Vamos lutar por um acordo coletivo que contemple os an-
seios dos trabalhadores, e para tanto queremos a unidade e par-
ticipação de todos nas assembleias e atividades. Estamos juntos!

Socióloga formada na 
Fespsp -  Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São 
Paulo, Beth Avelino trabalhou 
na Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente como gerente e 
coordenadora de projetos, den-
tre eles um importante projeto, 
“Entre Serras e Águas” e tam-
bém foi diretora na Secretaria 
de Educação do município de 
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 Jurídico

Reflexos no FGTS para o caso dos Expurgos Inflacionários do Plano Verão e do Plano Collor

O presidente da CIPA – Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes - Mario Albane-
se, em visita aos diretores da 

CETESB, já está organizan-
do os preparativos da SIPAT 
2018.  Na ocasião, Albanese 
apresentou o selo comemo-

rativo dos 25 anos CIPA- CE-
TESB, recebido em 2002 e que 
estará exposto na CIPA-CE-
TESB. É um selo muito raro e, 
sendo assim, eterniza a CIPA 
CETESB na filatelia nacional.

Vale ressaltar que o Filate-
lismo é o apreço do colecio-
nador de selos usados pelo 
mundo, especialmente os que 
são raros por sua produção 
ocasional e reduzida.

O Sintaema parabeniza
a iniciativa! 

Campanha Salarial 2018

Beth Avelino - Nosso adeus a uma guerreira 
São Paulo quando foram im-
plantados os “Céus”.

Beth Avelino entrou na 
CETESB no final da década de 
70 e na empresa também tra-
balhou no projeto Cubatão. Foi 
presidenta da Ascetesb - As-
sociação dos funcionários da 
CETESB. 

No Sintaema, Beth entrou 
para a diretoria em 1987, foi 
diretora de imprensa e respon-
sável pela criação dos logos do 
jornal do sindicato.

Como dirigente sindical foi 
uma pessoa totalmente envol-
vida com as causas dos traba-
lhadores, de atuação marcante, 
e por isso publicamos aqui, em 
sua homenagem, depoimentos 
de ex-diretores do Sintaema 
que conviveram com ela no 
movimento sindical.

“A Beti-
nha foi uma 
liderança 
inspiradora 
para a eman-
cipação das 
mulheres na 
luta política”. 
Elizabeth 
Avelino, 
guerreira e 
para sempre 
presente”.

Magaly Ezequiel

Faleceu no dia 3 de março a trabalhadora da CETESB e ex-diretora do Sintaema, Elizabeth de Lourdes Avelino, a “Beth Avelino”, aos 65 anos, vítima de câncer.

 Luto

Quem pertencia à nossa 
categoria em 28 de janeiro de 
1993 e estava trabalhando en-
tre janeiro de 1989 e abril de 
1990, caso ainda não tenha 
aderido ao acordo, ainda po-
derá fazer. Para isso, deve en-

viar, através de seu próprio cor-
reio eletrônico, uma mensagem 
para o Departamento Jurídico 
do SINTAEMA (juridico@sintae-
ma.com.br), comprovando que 
trabalhava na época e receberá 
a Ficha de Atendimento e Termo 

de Cadastro e Declaração que 
deverão ser preenchidos com 
as documentações solicitadas. 

Mas, atenção! A maioria de 
nossa categoria já aderiu a este 
acordo desde 2002. Muitas ve-
zes, com o passar do tempo, 

nos esquecemos desse fato. 
Caso já tenha aderido, a Caixa 
Econômica Federal não aceitará 
um novo pedido.  

Além disso, não devemos 
confundir este caso com a ou-
tra ação que movemos contra a 

Caixa Econômica Federal, so-
bre a correção do FGTS. Tal 
ação encontra-se suspensa, 
assim como tudo que tem o 
mesmo pedido aguardando 
uma decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça. 

O Sintaema lamenta o falecimento desta companheira que foi um exemplo de luta pelos trabalhadores.

“Perdemos uma grande guerreira, a nossa querida Elizabeth 
Avelino, a Beth, como a chamávamos. Convivi com a Beth por mais 
de três décadas. Compartilhamos a militância, nem sempre com 
opiniões coincidentes, mas com respeito mútuo irreparável. A nossa 
inesquecível Beth, socióloga, quadro profissional da CETESB e da 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, foi uma 
valorosa militante do Sintaema, do CRF da Cetesb, da CUT e do PT. 
Onde quer que atuasse, mostrava sempre uma garra e combativi-
dade exemplares. A militância perde uma grande lutadora. Eu perco 

uma pessoa por quem nutria um afeto profundo!”
Nivaldo Santana - Ex-presidente do Sintaema e Secretário de Relações Internacionais da CTB

Uma mulher que, em sua trajetória de vida, muito se dedicou à 
luta dos trabalhadores da nossa categoria e às lutas do povo bra-

sileiro.  Atuou, principalmente,  na defesa  da preservação do meio 
ambiente, sempre destacando a importância dos profissionais que 

atuam no nosso setor. Uma companheira de grande valor.
Elisabeth Tortolano – Ex-presidente do Sintaema

Nos dias atuais ao ouvir os 
discursos do empoderamento 
feminino não posso deixar de 
pensar na Beth Avelino, que já 
o praticava trinta anos atrás. A 
Beth, tanto na atuação política, 
sindical e mesmo nos seus 
relacionamentos afetivos sem-
pre fez questão de manter sua 

independência. Sempre foi contestadora, questionadora. 
Postura essa que muitas vezes lhe trazia problemas pes-
soais porque o poder não gosta de ser questionado, seja 
ele exercido em nome da matriz ideológica que for. Eu não 
tenho dúvida que para muitas e muitos de sua geração ela 
foi uma referência.

Alcides Valente – Ex-diretor do Sintaema



Depois de quase 40 anos 
trabalhando na Sabesp, o ex-
-dirigente sindical Getúlio Air-
ton da Silva, 62, aposentou-se 
em janeiro deste ano, no cargo 
de oficial eletricista de manu-
tenção. Getúlio entrou na Sa-
besp em 1978, aos 23 anos e 
trabalhou na ETA Guaraú e Eta 
Alto Cotia.

Contestador, Getúlio logo 
identificou-se com o sindicato 
e foi diretor do Sintaema por 

O Departamento de Mu-
lheres do Sintaema promoveu 
no dia 8 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher, uma ma-
nhã com atividades para as 
companheiras da categoria, 
que foram recebidas com um 
delicioso café da manhã.

Para ficar com a saúde em 
dia, o evento contou com a bri-
lhante palestra da Dra. Fabiola 
Furlan e da dinâmica com a 
professora de educação física 
Janice Peres, da UBM (União 
Brasileira de Mulheres), que 
agitou as mulheres com uma 
ginástica gostosa.

Para falar sobre as nefastas 
reformas do governo ilegítimo 

 Departamento de Mulheres

8 de março – Dia Internacional da Mulher
Uma manhã com muita reflexão!

“Hoje é um 
dia de reflexão. 

Precisamos pensar 
no que significa 
esta data e sua 

importância nas 
principais lutas 
das mulheres. 

Vivemos em um 
mundo capitalista 
e machista, e a mulher tem seu papel secundarizado devido  ao 

regime existente. Precisamos lutar para acabar com tanta violência 
contra a mulher”, disse o vice-presidente e diretor de imprensa

do Sintaema, José Faggian.

O evento foi bastante produtivo, com interação, muita reflexão e sorteio de brindes. Parabéns a todas as 
mulheres da categoria, juntas na luta!

de Temer e seus impactos na 
vida das mulheres tivemos a 
esclarecedora palestra com Gi-
célia Bitencourt, da Secretaria 
das Mulheres da CTB.

Gicélia frisou a importância 
das mulheres se organizarem 
e se sindicalizarem porque a 
situação para a mulher sempre 
foi mais difícil, com salários 
menores, discriminação, as-
sédios e outros problemas, e 
com a reforma trabalhista, em 
vigor desde novembro passa-
do, o quadro fica ainda pior, 
deixando-as em posição mais 
vulnerável perante o patrão.

As mulheres ficaram mais 
propensas a irem para funções 

 Entrevista ao Jornal do Sintaema

Ex-dirigente sindical despede-se da categoria
e deixa legado de conquistas

quatro mandatos (12 anos), 
tendo atuado em toda a região 
Norte e regionais do Interior 
(de Francisco Morato até Mai-
riporã, Jaguari e Atibaia), além 
de ter assumido a pasta de for-
mação em um dos mandatos. 

“Quando conheci o sindica-
to me encontrei e me entreguei 
de corpo e alma”, disse o ex-
-dirigente. “Entrei em 1987, no 
1º mandato de Nivaldo Santa-
na, e lutei junto com os demais 

diretores para que os trabalha-
dores tivessem mais direitos”.

Por sua personalidade 
aguerrida, foi detido algumas 
vezes por conta das greves e 
enfrentamentos com a empre-
sa, além de ter influenciado 
outros trabalhadores que tam-
bém entraram para o sindicato 
à época.

Getúlio frisou a importân-
cia de a categoria se organizar 
e se mobilizar para alcançar 
seus objetivos, haja vista que 
muitas conquistas que os tra-
balhadores da Sabesp têm 
hoje são frutos das lutas pas-
sadas do sindicato.

“O vale-refeição comercial 
(aceito em todos os lugares), a 
cesta básica em espécie, o adi-
cional de periculosidade nas 
Eta’s e Ete’s, adicional de in-
salubridade, a implantação da 
escala de revezamento como 
é hoje, Sabesprev, Cecres, 
hora-extra a 100% e o auxí-

lio-creche são exemplos 
de conquistas que somen-
te alcançamos devido aos 
combates,  às lutas do sin-
dicato”, enfatizou.

Getúlio se despede da 
categoria com o sentimen-
to de dever cumprido, e já 
avisa que continuará na 
luta, porém agora como 
aposentado: “já vou me 
sindicalizar no departa-
mento”.

A luta continua!

precárias e lugares insalubres, 
mesmo grávidas ou lactantes.

Por isso as mulheres pre-
cisam se unir e se organizar 
para fortalecer seu sindicato e 
a luta agora contra a reforma 
da previdência, que está sus-
pensa, porém ainda não está 
descartada.

A mulher já sofre com a tri-
pla jornada de trabalho, e, pela 
reforma, terá de aposentar 
mais tarde, ou, nem conseguir 
se aposentar.

Pela vida das mulheres, democracia e soberania: Sai Temer, fica aposentadoria!
Ainda no dia 8 de março, o 

Sintaema foi às ruas
com as mulheres em ato 
na Praça Oswaldo Cruz,

em São Paulo.
CTB, UBM e outros 

movimentos participaram 
deste importante momento da 

luta das mulheres.

Getúlio Airton, que participou de importantes lutas que resultaram em conquistas para os trabalhadores
da Sabesp deixa a mensagem: a melhor forma de organização é por meio do sindicato.

Mensagem aos trabalhadores 
mais jovens:

“A CLT está sendo rasgada 
e é lamentável ver que muitos 
trabalhadores ainda não sejam 
sindicalizados, não entendem que 
muitos direitos existem justamente por 
causa da luta dos trabalhadores por 
meio do sindicato. Portanto, a melhor 
forma de enfrentar esta situação é se 
organizar na base, e a melhor forma 
de organização ainda é pelo sindicato. 
Pensem nisso”, finalizou.
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 Quem votou, não vai voltar!

Saiba quem são os traidores
da classe trabalhadora

Precisamos nos lembrar nas urnas dos traidores do povo, daqueles que não legislam em favor dos trabalhadores,
mas sim em favor próprio ou dos grandes empresários, por isso, nesta e nas próximas edições vamos publicar

todos os parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista para que esses inimigos do povo não se reelejam.

Baleia Rossi
(PMDB)

Empresário
 

Deputado Federal
(2 mandatos – São Paulo) 

Votou a favor do impeachment 
e a favor da rejeição àdenúncia 
contra Temer.

É réu em ação civil pública 
que pede a suspensão da 
concessão da Rádio Show de 
Igarapava Ltda. e da Rádio AM 
Show Ltda, das quais o parla-
mentar é sócio.

Fausto Pinato
(PP)

Advogado

Deputado federal 
(1 mandato- Fernandópolis)

Votou a favor do impeachment 
e a favor da rejeição à denún-
cia contra Temer.

É réu em processo penal por 
falso testemunho ou falsa pe-
rícia.

Ricardo Izar
(PP)

 Economista e Empresário

Deputado Federal
(2 mandatos – São Paulo) 

Votou a favor do impeachment 
e a favor da rejeição à denún-
cia contra Temer.

Pollyana Gama
(PPS)

Professora

Deputada Federal
(1 mandato - Taubaté)

Alex Manente
(PPS)

Bacharel em Direito

Deputado federal
(1 mandato- São Paulo)

Votou a favor do impeachment.

A luta continua! Todos juntos contra a reforma da previdência!

Não se esqueça:
nas próximas eleições, esses não podem voltar!


