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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 FAMA 2018

Em Defesa das águas

 Fórum Social Mundial 2018 – “Um outro mundo é possível”

Sintaema esteve presente nesse importante evento que aponta as 
questões sociais e os caminhos possíveis para um mundo melhor

Leia na página 3

Leia na página 4

Sintaema entregou proposta de NR dos trabalhadores do 
saneamento a representantes do Ministério do Trabalho, e 
o Manifesto contra a privatização do saneamento durante 
o FAMA - Fórum Alternativo Mundial da Água, em Brasília

      ASSEMBLEIAS DE
         APROVAÇÃO DE PAUTA
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.

CETESB: Assembleias de aprovação de pauta:
Capital: Dia 27 de março, às 9h, na Sede da Companhia
Interior: Dia 26 de março, às 9h, em Sorocaba

Participe!
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 Sabesp

Renovação de contrato em Assis

No dia 15 de março o Sintaema 
se reuniu com o Secretário de Meio 
Ambiente, Maurício Brusadin,  
para tratar de assuntos referentes 
à data-base da campanha salarial 
dos trabalhadores da CETESB, 
inclusive concurso público.

No dia 11 de março a Colônia de Férias de Nazaré Paulista recebeu 
o grupo de capoeira do trabalhador Ademir, do Polo Sé da Sabesp, com 
uma apresentação marcante. A atividade faz parte de um projeto social 
que o companheiro Ademir coordena e pode ser acompanhado em sua 
página no facebook. 

https://www.facebook.com/assoc.santaclara/
Parabéns pela iniciativa, parabéns ao grupo pela bonita apresentação!

No dia 12 de março o Sinta-
ema esteve na Câmara Municipal 
de Assis e acompanhou a votação 
da lei que autoriza plenos poderes 
ao poder executivo municipal para 
negociar a renovação do contrato 
de concessão entre a Sabesp e o 
município. 

O Sintaema exerceu uma 
forte pressão com uma grande 
mobilização juntamente com os 
trabalhadores locais e regionais 

Em assembleia no dia 14 de março, os trabalhadores e trabalhadoras 
da WGRA aprovaram  proposta negociada pelo Sintaema com reposição 
salarial e manutenção do acordo. Parabéns, juntos na luta!

Companheiros e companhei-
ras, nos dias 17 e 18 de abril o 
Sintaema realizará eleições para 
delegado (a) sindical e suplente na 
Sabesp.

Este é um importante pleito, 
uma vez que o delegado é o repre-
sentante do sindicato na base, é o 
que prima pelo cumprimento dos 

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, houve 
a distribuição de trufas e de um lindo marcador de livros às 
mulheres do Sistema Ambiental Paulista.

O Coral da CETESB também participou da homenagem 
e mais uma vez encantou o público presente com uma sele-
ção de músicas que expressam a força da mulher.

A CETESB contou com o patrocínio do Sintaema para 
proporcionar as lembranças às trabalhadoras, que também 
receberam os cumprimentos do Secretário estadual do 
Meio Ambiente.  

Eleição para delegado sindical e suplente
direitos e conquistas dos trabalha-
dores, sempre atento aos proble-
mas da categoria, é o elo entre o 
sindicato e o trabalhador.

Por isso os candidatos devem 
estar imbuídos do espírito de luta e 
combatividade. 

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. 

A ficha de inscrição já está 
disponível em nossa página www.
sintaemasp.org.br. 

Procure o diretor (a) de sua 
área, participe!

 Cetesb

Em tempo! No Dia da Mulher, a Secretaria do
Meio Ambiente e CETESB amanheceram em festa! 

 Empresas privadas

Proposta aprovada na WGRA!

 Colônia de Férias

Capoeira na Colônia

para que a lei fosse aprovada, e 
o resultado foi positivo: 11 votos 
favoráveis e 3 contrários à apro-

vação da referida lei. Vamos con-
tinuar acompanhando.

Juntos na luta!

Sintaema se reúne com Secretário

Apresentação do Programa de Movimentação dos trabalhadores

O Sintaema, através do Departamento de Saneamento e Meio Ambiente 
promoveu no Dia Mundial da Água – 22 de março, um plantio de árvores 
nativas e frutíferas na Colônia de Férias de Nazaré Paulista.

A iniciativa teve a participação de estudantes da rede municipal de ensino 
fundamental. Na ocasião foi explicada às crianças a importância e relação 
da Mata ciliar com a água, fauna e flora, a relação humana com a natureza e 
também um breve entendimento sobre o uso da água como direito humano 
essencial e não como mercadoria.

 22 de março

Sintaema no Dia Mundial da Água

No último dia 15 o Sintaema 
participou da apresentação reali-
zada pela CETESB, dos resultados 
parciais do Programa de Movimen-
tação dos Funcionários, para dialo-
gar com a empresa e de acompa-
nhar os passos que estão sendo 
dados em prol deste programa. A 
CETESB informou às entidades que 
o programa ainda não está implan-
tado, mas já foi dado o primeiro 
passo no sentido de se obter as 
intenções daqueles funcionários 
que desejam mudar de área de tra-
balho.

Na ocasião a empresa nos 
alertou também que se trata de 
um programa embrionário, porém 
renovador no âmbito da CETESB, 
de modo a minimizar os entraves 
que existem nas movimentações 
dos funcionários da CETESB, e que 
a intenção da direção da empresa 
é que o referido programa seja im-
plantado em caráter institucional, 
possibilitando a sua permanência, 

mesmo em havendo alteração de 
diretoria.

É bom salientar que o Progra-
ma de Movimentação dos Funcio-
nários da CETESB foi amplamente 
discutido com os trabalhadores, 
com as entidades sindicais, CRF e 
com a direção da empresa, sendo 
que foi de iniciativa dos próprios 
funcionários, bem como fruto de 
longas conversas realizadas entre 
estes personagens, no sentido de 
se solucionar um grande problema 
existente na CETESB. O Sintaema 

parabeniza a todos os funcioná-
rios por essa inovadora e promis-
sora ideia de criar o Programa de 
Movimentação de Funcionários, 
desejando que na prática possa 
ser uma ferramenta de gestão para 
beneficiar a todos, sem quaisquer 
discriminações e que possa possi-
bilitar a melhoria das condições de 
trabalho.

Todos os passos a respeito 
deste programa serão fiscalizados 
pelo Sintaema. Parabéns a todos e 
juntos na Luta!

Sintaema distribui o jornal Brasil de Fato que trouxe em sua última edição 
matéria sobre a questão da água

O Sintaema, junto à CTB, 
Fenatema e outros movimen-
tos sociais participou do Dia 
Mundial da Água no MASP, que 
contou com atividades culturais 
e uma aula pública promovidos 
pelo FAMA, além do protesto 
contra a MP de Temer.

Água é Direito, não meca-
doria! Contra a Privatização do 
Saneamento!
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 FAMA 2018

Fórum Alternativo foi um contraponto
ao Fórum Mundial da Água

De 17 a 21 de março uma 
delegação do Sintaema esteve no 
Fama 2018 – Fórum Alternativo 
Mundial da Água, em Brasília, um 
evento ímpar, que reuniu pessoas 
do mundo todo em muitas ativi-
dades, relatos, debates, seminá-
rios, rodas de conversas e foi um 
contraponto ao Fórum Mundial 
da Água, esse patrocinado pelos 
empresários com interesses pri-
vatistas.

Como não poderia deixar de 

ser, o Sintaema, que defende a 
universalização do saneamento e 
a água como um bem público e de 
direito de todos, esteve presente e 
atuante no Fama.

Os impactos da mineração no 
meio ambiente (como o caso da 
barragem da Samarco), o perigo 
da exploração do gás de xisto no 
Brasil (conhecido como fracking) 
e a ameaça de privatização das 
nossas águas pelo governo ilegíti-
mo de Temer foram temas ampla-

mente debatidos durante o Fórum.
O Sintaema, através de sua 

delegação, apresentou o painel 
“Crise hídrica, marco relatório do 
saneamento e Conceitos Políticos 
no Saneamento”, em defesa da 
água e dos trabalhadores da ca-
tegoria e expôs todas as mazelas 
que estão acontecendo devido ao 
governo golpista que tenta, com 
fome voraz, abocanhar o setor 
para as empresas privadas ao 
querer alterar o marco regulatório.

Todos juntos na luta em defesa de nossas águas!

O Coletivo das Águas reunido no FAMA deliberou pela reativação 
da Frente Nacional do Saneamento, que foi fundamental para barrar a 
privatização do setor no governo de FHC e para contribuir no marco 
regulatório vigente.

A volta da Frente Nacional do Saneamento fortalece e amplia a luta 
contra a privatização do setor. Vale ressaltar que o Coletivo das Águas 
também deliberou pela criação do “Observatório do Saneamento” que 
terá por objetivo fazer um mapeamento da situação do saneamento no 
país.

O Sintaema esteve no dia 21, 
em conjunto com a Fenatema, 
CTB e várias outras entidades 
do setor de saneamento em uma 
reunião com o presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Ur-
bano- CDU, o deputado federal 
João Daniel (PT).

Nessa reunião, que contou 
com a presença do deputado 
Orlando Silva (PCdoB) e vários 
outros deputados, foi entregue 
o manifesto do FAMA contra a 
Medida Provisória - MP do sa-
neamento que o governo golpis-
ta de Temer pretende editar para 
facilitar a privatização do sanea-
mento no Brasil.

Imediatamente após tomar 
posse o governo ilegítimo colo-
cou sob apreciação pública um 
decreto que pretende inverter a 
lógica do Marco Regulatório do 
saneamento, tornando obrigató-
rio que os municípios, no ato da 
concessão dos serviços de sa-
neamento, consultem se há in-
teresse primeiramente da inicia-
tiva privada.  Em não havendo, 
pode-se então firmar contrato 
de programa com as empresas 
estaduais.

Na abertura do Fórum Mun-
dial da Água, atividade patroci-
nada pelas empresas do setor, 
Temer reafirmou a intenção de 
alterar o marco regulatório do 
saneamento, o que torna ainda 
mais urgente nossa reação.

No seu escopo, a MP traz 
outros retrocessos. Uma das 
preocupações da Frente Nacio-

nal do saneamento durante a 
construção da lei 11445/07 foi a 
de criar mecanismos que impe-
dissem a privatização, e dentro 
desse entendimento a lei diz que 
ao se privatizar uma empresa es-
tadual todos os seus contratos 
de programa estariam rompidos.

Já a MP de Temer quer ins-
tituir que o contrário aconteça, e 
assim, no ato da privatização, a 
empresa compradora passa au-
tomaticamente a ser a gestora de 
todos os contratos de programa 
que haviam sido contraídos.

Portanto, nesse caso, se a 
MP for editada basta que ela 
seja publicada e passa a valer 
como lei. Os municípios terão 
seu direito de poder concedente 
sequestrado, já que haviam fir-
mado contrato com a empresa 
estadual e agora, sem sequer 
serem consultados, os seus ser-
viços de saneamento passam a 
ser operados por uma empresa 
privada.

Outro retrocesso, e porque 
não dizer, um crime contido na 
MP é inviabilizar o subsídio cru-
zado (quando se usa uma parte 
dos lucros de uma região para 
se fazer investimentos em outra 
região que é deficitária), procedi-
mento comum no saneamento já 
que os investimentos geralmente 
são muito altos e o retorno de-
morado ou ausente.

Sem subsídio cruzado 90% 
dos municípios brasileiros es-
tarão fadados a viver sem sa-
neamento básico, já que o setor 

privado irá abocanhar apenas o 
filé mignon deixando as regiões 
deficitárias para o setor público. 
Na prática, as empresas priva-
das se apropriarão dos lucros 
de maneira privada deixando os 
prejuízos para serem comparti-
lhados de maneira pública. Por 
fim, para variar, o Brasil segue 
na contramão da história. Os 
países que, na década de 80, 
privatizaram os serviços de sa-
neamento estão retomando o 
comando para o poder público,  
demonstrando o fracasso das 
privatizações que se materializa-
ram em piora da qualidade dos 
serviços e aumento das tarifas.

Para cumprir compromissos 
com que patrocinou o golpe o 
governo central tenta claramen-
te, através da MP, viabilizar a 
privatização irrestrita do setor.

O Sintaema entende que 
a entrega do manifesto para a 
CDU, importante trincheira de 
resistência, foi um grande ato 
no sentido de derrotar a MP que 
pretende aniquilar o saneamento 
público no Brasil, porém é ne-
cessário que outras ações sejam 
realizadas, o que deve acontecer 
a partir de agora, de maneira ar-
ticulada e organizada através da 
Frente Nacional do Saneamento 
onde seremos protagonistas.

Juntos na luta
contra a privatização

do saneamento!

Manifesto do FAMA contra a privatização do 
saneamento é entregue na Câmara dos Deputados No dia 20, a delegação do 

Sintaema que esteve no FAMA 
aproveitou a oportunidade para 
participar como convidada da reu-
nião ordinária da CTPP (Comissão 
Tripartite Paritária Permanente) do 
Ministério do Trabalho.

Junto com companheiros da 
Fenatema e da CTB, o objetivo foi o 
de iniciar um debate para discutir 
a criação de uma NR (norma regu-
lamentadora) para o setor de sa-
neamento. Uma NR é um conjunto 
de requisitos e procedimentos re-
lativos à segurança e medicina do 
trabalho que obrigatoriamente tem 
que ser aplicado a todos os traba-
lhadores celetistas.

Cada setor de trabalho tem 
suas peculiaridades com riscos 
ambientais e procedimentais espe-
cíficos da atividade desenvolvida. 
Por esse motivo todos os setores 
de atividade deveriam ter sua pró-
pria NR.

O Sintaema e a Fenatema já 
há bastante tempo vêm tentando 
criar as condições necessárias 
para produzir uma NR própria para 
o setor de saneamento, já que os 
trabalhadores desse segmento 
estão desatendidos, e quando é 
necessário usa-se NR’s de ativi-
dades próximas, como a do setor 
da saúde, que quase que na totali-
dade das vezes não correspondem 
à realidade dos trabalhadores do 
saneamento.

Diante desse desafio, a Fena-
tema fez um amplo debate com 
todos os sindicatos filiados co-
lhendo farto material que poste-

Delegação do Sintaema entrega propostas de NR dos trabalhadores 
do saneamento a representantes do Ministério do Trabalho

Frente Nacional do Saneamento está de volta

riormente foi compilado por uma 
consultoria em um documento que 
originou uma minuta da NR do Sa-
neamento.

Se a NR for aprovada e entrar 
em vigor os trabalhadores do se-
tor, por exemplo, que estão em 
atividades insalubres e periculosas 
estarão enquadrados no que diz 
respeito à aposentadoria espe-
cial, procedimentos de segurança 
como a utilização obrigatória de 
EPI’s, entre outras. Ou seja, ques-
tões que hoje existem em uma 
condição nebulosa para esses tra-
balhadores serão regulamentadas.

A intervenção, que foi viabi-
lizada pelo coordenador da ban-
cada dos trabalhadores na CTPP, 
Whashington Santos (Maradona), 
possibilitou a entrega da minuta da 
NR do Saneamento à  Diretora do 
DSST -  Departamento de Saúde e 
Segurança do Trabalho,  Eva Gon-
çalves Ribas e ao   Coordenador 
Geral de Normatização e Progra-
mas, Helton Machado, que enal-
teceram a iniciativa e enfatizaram 
a importância da participação dos 
trabalhadores na construção desse 
tipo de legislação.

Essa é uma grande vitória para 
os trabalhadores do saneamento 
de todo o Brasil, porém é apenas 
mais um passo nessa grande jor-
nada que iniciamos já há muitos 
anos. O Sintaema e a Fenatema 
acompanharão todo o processo 
de discussão e adequações que 
acontecerá na CTPP em torno da 
minuta que foi entregue.
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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.

Capitão Augusto
(PR/SP)

Polícia Militar 
Deputado Federal

(1 mandato – Ourinhos/SP) 

Votou a favor do impeachment e a 
favor do teto dos gastos públicos. 
A Justiça Eleitoral desaprovou 
sua prestação de contas referente 
à candidatura ao cargo de deputa-
do federal no pleito de 2002.

Marcio Alvino
(PR/SP)

Administrador
Deputado federal 

(1 mandato- São Paulo/SP)

Votou a favor do impeachment 
e a favor da rejeição da denúncia 
contra Temer. É réu em ação civil 
pública referente a crimes contra o 
meio ambiente, na condição de re-
presentante do município de Gua-
rarema, do qual foi prefeito.  É alvo 
de inquérito referente a crimes da 
Lei de Licitações. 

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

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

 Fundação Florestal

Governo desvaloriza o quadro funcional da Fundação
Com tantos trabalhadores capacitados na Fundação Florestal, o go-

verno estadual do PSDB envia um ex-diretor executivo da Fundação 
para representá-la no Fórum Mundial da Água. Será que o ex-diretor 
vai até a Fundação Florestal apresentar um parecer do evento para os 
trabalhadores? Pergunta que não cala. Lamentável!

 Fórum Social Mundial

"Resistir é criar, resistir é transformar"
A bela cidade de Salvador, 

Bahia, sediou a 13ª edição do Fórum 
Social Mundial, e o Sintaema esteve 
presente nesse importante encontro 
que reuniu ativistas de diversos 
países, de 13 a 17 de março.

O Fórum Social Mundial – FSM 
nasceu  em 2001 por organizações 
e movimentos sociais que, a 
partir de uma proposta inicial, se 
autoconvocaram e mobilizaram 
para um grande encontro em 
Porto Alegre, em contraposição ao 
neoliberalismo representado pelo 
Fórum Econômico Mundial, que 
ocorria ao mesmo tempo em Davos, 
na Suiça.

Desde sua fundação o Sintaema 
participa levando as bandeiras 
de luta por um mundo melhor. O 
fórum é uma vitrine para que o 
Brasil denuncie o golpe ao mundo, 
as mazelas do governo ilegítimo de 
Temer e as ameaças de privatização 
do patrimônio brasileiro, como 
nossas águas.

Além das palestras e oficinas, 
o Sintaema também participou do 
pré-lançamento do FAMA – Fórum 
Alternativo Mundial da Água, e do 
pré-lançamento da construção do 
“Congresso do povo”, de iniciativa 
e mobilização da Frente Brasil 
Popular. O Sintaema participou de 
palestras e oficinas de conteúdo 
muito rico, com abordagens 
sobre  os desafios do movimento 
sindical, mídia sindical e seu papel 
no golpe, os impactos da Reforma 
Trabalhista, o Bicentenário de Marx, 
a luta contra o racismo, a questão 
indígena, a questão das mulheres 
e a violência contra elas, inclusive 
homenageando a vereadora do 
PSOL, Marielle Franco, morta no dia 
14 de março, e demais diversidades 
de temas pertinentes aos problemas 
sociais do mundo. No FSM foi 
lançado o manifesto "Unidade para 
Reconstruir o Brasil", elaborado 

pelas fundações mantidas pelos 
partidos de esquerda. No debate 
sobre o lançamento houve 
unanimidade dos participantes 
sobre a importância das forças de 
esquerda em torno de um programa 
que vise desenvolver as forças 
produtivas nacionais, garantir 
os direitos dos trabalhadores, 
melhorar a distribuição da renda 
e avançar nas áreas da saúde e da 
educação.

Sob o forte coro que ecoava 
"eleição sem Lula é golpe" e "Resistir 
é criar, resistir é transformar", lema 

desse Fórum, um grande ato no 
estádio Pituaçu contou com a 
presença do ex-presidente Lula, 
do ex- presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, da pré-candidata 
à presidência da República 
pelo PCdoB, Manuela D’ávila, 
da senadora Gleisi Hoffmann e 
delegações internacionais. Juntos 
na luta, juntos no Fórum Social 
Mundial!

Confira as matérias diárias do 
Sintaema no FSM em nossa página 
na Internet:

www.sintaemasp.org.br

Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

 Sabesprev - Previdência
O Sintaema alerta aos atuais participantes dos planos BD e Sabesprev Mais a não desistirem 

de continuar participando desses planos, já que a perda financeira é muito grande e o trabalhador  
perde a garantia previdenciária de recebimento de uma suplementação financeira por vários anos e/
ou vitalícia (até o falecimento).

Portanto, aqueles que tiverem dúvidas ou problemas entrem contato com a Sabesprev – 
08000551827 e com os conselheiros eleitos: José Faggian, Miguel Angelo e Mairton.

Os contatos estão no site da Sabesprev:   www.sabesprev.com.br


