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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Campanha Salarial 2018 - Fundação Florestal

Trabalhadores conquistam o reajuste
Foram três anos de lutas para que os salários e benefícios fossem reajustados

Ato: 10 de agosto é o Dia do Basta!
A CTB e demais centrais sindicais estarão 

unidas e mobilizadas para o grande ato nacional 
“Dia do Basta”, em 10 de agosto, na Avenida 
Paulista, a partir das 10h, em frente à FIESP.

Basta de desemprego, basta de ataques à classe 
trabalhadora, basta da entrega do patrimônio 
brasileiro, basta de aumento de tarifas, basta de 
golpes, o povo não aguenta mais!

Fora Temer e seu governo golpista, chega de 
tanta destruição a nossa Nação!

A classe trabalhadora estará em peso neste 
ato que reunirá centenas de categorias por todo o 
Brasil.

O Sintaema participará desse grande momento 
democrático contra a destruição do nosso País 
pelo governo Temer.

Vamos todos juntos nesta luta!

 Saneamento

Trabalhadores da Fundação Florestal
em protesto - Março/2016

Leia na página 3

Todos contra a MP que pretende 
privatizar o saneamento

Leia na página 2
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 Saneamento

Mais um golpe:
a privatização do saneamento público

Pela isonomia do auxílio-creche
para as mães sabespianas

É insaciável a sede do governo vampiresco de Temer em entregar todo 
o nosso patrimônio público à iniciativa privada. Conforme já havia alarmado 
anteriormente, a bola da vez agora é o saneamento, um setor crucial para a 
qualidade de vida da população.

Sem sequer abrir o devido debate com a população e com todas as entida-
des envolvidas no setor, Temer deu sua canetada no dia 6 de julho, quando o 
país estava voltado para o jogo do Brasil, e assinou uma “Medida Provisória de 
Modernização do Marco Legal do setor de Saneamento Básico”, MP 844/18, 
que tem como objetivo escancarar as portas do setor para a privatização.

Por se tratar de abastecimento de água e do afastamento e tratamento do 
esgoto, o saneamento não pode ser gerido pela iniciativa privada, que atrela 
tudo ao lucro. Já existem diversos exemplos pelo mundo de que a privatização 
do saneamento não dá certo, dezenas de cidades que haviam privatizado o 
setor retomaram os serviços porque a entrega à iniciativa privada resultou em 
tarifas exorbitantes e baixa qualidade do serviço prestado.

Portanto, o saneamento é um setor que precisa ser visto pela ótica social, 
e somente o poder público administra por esse viés.

Este golpe, mais um do governo entreguista de Temer, é um retrocesso 
para o saneamento no país, uma vez que a Lei Nacional do Saneamento Básico 
(11.445/2007) foi uma verdadeira conquista do povo brasileiro ao determinar 
parâmetros favoráveis para a população, como a garantia do subsídio cruzado, 
uma importantíssima ferramenta social que garante o acesso ao saneamento 
pelos municípios menos rentáveis e mais carentes.

Vale destacar que no início de sua gestão golpista, Temer defendeu o PPI 
– Programa de Parcerias para Investimentos, uma privatização disfarçada em 
troca do equacionamento de dívidas das companhias estaduais com o go-
verno. O saneamento básico deve ser gerido pela poder público tendo como 
objetivo a universalização dos serviços com qualidade e controle social, como 
é hoje, de acordo com a Lei.

Nova regra prejudicará a universalização
Até mesmo o ex-presidente da Sabesp, o engenheiro Jerson Kelman, afir-

mou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo de 11 de julho que a nova 
regra atrasará a universalização. Embora ele defenda a ampliação com a par-
ticipação das empresas privadas, ele ressalta que essas empresas devem se 
responsabilizar também pelos municípios sem infraestrutura, e não apenas 
pelo “filet-mignon”.

“É preciso misturar o filet-mignon com o osso. Quem vai ficar com o 
osso? Com a companhia estadual, que não pode dizer não ao município”, 
disse Kelman.

O ex-presidente ainda frisou que se não houver o subsídio cruzado, o im-
pacto será o de cair a tarifa para os municípios superavitários e subir para os 
deficitários, em geral os municípios mais pobres.

Ainda de acordo com a matéria do jornal Folha de São Paulo, associações 
e entidades já estudam entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – 
Adin contra pontos da MP, como o que prevê que os municípios ficam obriga-
dos a abrir concorrência para permitir a entrada de empresas privadas, e o que 
tira a regulação dos municípios e constitui a ANA como agência reguladora. 

Luta histórica contra a privatização do saneamento
Não é de hoje que os governos tentam entregar o setor à iniciativa privada, 

e o Sintaema sempre lutou, juntamente com outras entidades, contra esses in-
tentos. No âmbito estadual, foi assim contra o parceiro estratégico, em 1998, 
contra venda das ações da Sabesp na Bolsa de Nova Iorque, em 2003, e mais 
recentemente contra a criação de holding na Sabesp.

No âmbito federal não foi diferente. Em 1997 foi criada a Frente Nacional 
em Defesa do Saneamento Ambiental - FNSA, da qual o Sintaema já fazia par-
te, para combater os ataques do então governo FHC que queria privatizar o 
setor de saneamento.

Já nos governos progressistas, do ano de 2002 a 2016, esta agenda não 
foi atacada, conseguimos aprovar a Lei 11445/07 que regulamenta o setor e 
coloca dificuldades para a privatização.

Porém, com a volta de um governo neoliberal, que somente está no poder 
devido ao golpe que deu na Nação, e a alardeada ameaça da privatização do 
setor, o Sintaema e demais entidades intensificaram a luta contra o projeto 
privatista para o saneamento. As entidades discutiram e aprovaram durante o 
Fórum Social Mundial, em março último, a retomada da FNSA, a criação pelo 
coletivo das Águas do Fórum Alternativo Mundial da Água- FAMA, e em abril 
lançaram o ONDA - Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Sanea-
mento, que dará suporte técnico e jurídico para a FNSA lutar contra mais esse 
ataque do governo ilegítimo.

O Sintaema, que sempre lutou contra a privatização do setor e como de-
fensor do saneamento público de qualidade já está se reunindo com todas 
essas frentes das quais faz parte para deliberar ações conjuntas contra mais 
esta rasteira traiçoeira que o governo ilegítimo de Temer quer passar no povo 
brasileiro.

Água é vida, diga NÃO à privatização.
Acesse nossa página na Internet e através do link vote NÃO na consulta 

pública do Senado sobre a MP da privatização do Saneamento: 
www.sintaemasp.org.br

No dia 28 de junho a Sabesp 
apresentou para o Sintaema e de-
mais entidades o Programa de Re-
tenção do Conhecimento, ocasião 
em que todos os sindicatos pude-
ram tirar várias dúvidas quanto ao 
programa. 

É importante ressaltar 
que o referido programa 
é um pedido de demissão.

Companheiros e companheiras, frente ao grande número de boatos que estão circulando em relação ao 
Plano Sabesprev Saúde e Plano Pleno, o Sintaema vem a público informar que as negociações entre a Sabesprev 
e a Comissão de saúde formada pelos sindicatos estão paralisadas até o momento.

Assim que o sindicato for chamado para negociar informaremos à categoria. Vale frisar que o Sintaema não 
aceitará nenhuma mudança sem a devida apreciação da categoria em assembleia específica.

Estamos juntos! 

O Sintaema sempre lutou para 
que as trabalhadoras que são mães 
tenham um bom auxílio-creche, e 
conforme o acordo coletivo, todas 
recebem seguindo os critérios esta-
belecidos pela empresa.

Além disso, a Sabesp tem um 
Centro de Convivência Infantil - CCI, 
na Ponte Pequena, para as mães dos 
bairros próximos, portanto essas 
mães não recebem por já terem essa 
creche.

Ocorre que já há algum tempo 
o CCI está em reforma, e a Sabesp 
está pagando o auxílio-creche para 
as mães que usam a creche até que 

 Sabesp

ATENÇÃO: Sobre o Programa
de Retenção do Conhecimento

 Sabesprev

Sobre os planos Sabesprev Saúde e Plano Pleno 

As verbas rescisórias serão pa-
gas como uma indenização pelos 
serviços prestados dos trabalhado-
res.

Nesse programa, se o traba-
lhador aderir estará assinando uma 
quitação de débito com a empresa, 
portanto, não poderá  ingressar com 
ações trabalhistas em face da com-
panhia, e poderá ter complicações 
nas ações existentes.

A Sabesp diz que não desconta-

rá o imposto de renda, mas isso não 
está claro no documento apresenta-
do pela empresa (a lei diz que deve 
haver desconto).

Nesse sentido, aconselhamos 
os trabalhadores a não assinarem 
este programa nos primeiros dias 
para que possam avaliar melhor, já 
que as inscrições vão até o dia 31 de 
outubro, e os desligamentos a partir 
de janeiro de 2019.

Juntos na luta, companheiros!

a obra seja concluída, o que é justo. 
Porém, o Sintaema recebeu a 

informação de algumas mães que 
não usam essa creche de que o au-
xílio pago às mães da creche é bem 
maior do que o estabelecido no acor-
do coletivo, portanto a Sabesp não 
estaria praticando a isonomia deste 
benefício, como deve ser.

O sindicato há muito tempo 
reivindica o aumento do auxílio-
-creche e defende a manutenção do 
CCI, até porque esse problema não 
é das mães do CCI ou das que re-
cebem o auxílio, e sim da Sabesp.   
O Sintaema, como defensor de to-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS
 

Pelo presente edital, faço saber aos que virem ou dele tiverem conhecimento, de conformidade com as disposições contidas no Título VI e suas Seções do 
Estatuto Social, que nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2018, em horários e locais de votação a serem definidos em aditamento e com regular divulgação até 
10 (dez) dias antes do início do pleito, serão realizadas eleições no Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
– SINTAEMA, com sede a Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte Pequena, São Paulo-SP, para composição da Diretoria Executiva, Diretoria de Base, Conselho 
Fiscal, e respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o registro de chapas, contados da publicação do presente edital. O 
requerimento, em duas vias, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro das chapas deverá ser dirigido ao Presidente da entidade e 
assinado pelo encabeçador ou quem este designar. A secretaria do sindicato funcionará no período destinado ao registro de chapas no horário das 09 às 
18 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação de informações concernentes ao processo 
eleitoral e fornecimento do correspondente recibo (protocolo). As impugnações das chapas e/ou candidatos e processo eleitoral poderão ser pedidas no 
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da divulgação das chapas registradas, o que ocorrerá nas 72 (setenta e duas) horas subsequentes ao encerramento 
do prazo para registro. Concorrendo duas ou mais chapas, será declarada vitoriosa a mais votada e, se ocorrer empate entre as duas chapas mais votadas, 
será realizada eleição em segundo escrutínio em data a ser decidida e divulgada pela Comissão Eleitoral. Concorrendo chapa única a eleição ocorrerá por 
assembleia (aclamação) em data, hora e local determinado pelo presidente da Comissão Eleitoral, com prévia divulgação. Para composição parcial da 
Comissão Eleitoral, serão eleitos em assembleias 4 (quatro) representantes, sendo 3 (três) representantes eleitos em assembleia a realizar-se no dia 17 de 
julho de 2018, às 18 horas, na sede do SINTAEMA sito na Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte Pequena, São Paulo-SP, e mais 1 (um) representante eleito 
em assembleia a realizar-se no dia 18 de julho de 2018, as 08 horas, na portaria da SABESP sito na Rua Doutor Costa Leite, nº 2000, Centro, Botucatu-SP, 
devendo, necessariamente, os representantes, serem associados no mínimo há 2 (dois) anos, encontrarem-se em pleno gozo dos direitos estatutários, 
quites com sua contribuição associativa, não figurar em uma chapa inscrita e tampouco pretender inscrever sua candidatura em qualquer chapa.

São Paulo-SP, 13 de julho de 2018 - RENE VICENTE DOS SANTOS - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SINTAEMA, usando dos poderes que lhe confere 
o estatuto social, convoca todos os associados trabalhadores de todos os empregadores da base territorial, inclusive os associados aposentados, para 
se reunirem nas Assembleias Gerais Extraordinárias, as quais serão realizadas, a primeira, a realizar-se no dia 17 de julho de 2018, às 18 horas, na sede 
do SINTAEMA sito na Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte Pequena, São Paulo-SP, com qualquer número de associados presentes, com a finalidade de 
discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Eleição de 3 (três) representantes para composição da Comissão Eleitoral das Eleições Sindicais – 
2018, e a segunda, no dia 18 de julho de 2018, às 08 horas, na portaria da SABESP situada na Rua Doutor Costa Leite, nº 2000, Centro, Botucatu-SP, com 
qualquer número de associados presentes, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Eleição de 1 (um) representante 
para composição da Comissão Eleitoral das Eleições Sindicais – 2018. Os critérios para eleição dos representantes são os seguintes: serem associados 
no mínimo há 2 (dois) anos, encontrarem-se em pleno gozo dos direitos estatutários, quites com sua contribuição associativa, não figurar em uma chapa 
inscrita e tampouco pretender inscrever sua candidatura em qualquer chapa. Publique-se nos termos estatutários.

São Paulo, 16 de julho de 2018 - RENE VICENTE DOS SANTOS - Presidente

dos os direitos e conquistas não 
pode concordar com esse procedi-
mento da empresa que está trazendo 
conflitos e discórdias entre as mães.

Defendemos que todas as 
trabalhadoras mães recebam o 
mesmo auxílio, inclusive luta para 
que o valor seja maior para todas. 
Frente a esse imbróglio, o sindicato 
cobrará uma resposta da Sabesp, 
e se a questão não for equaciona-
da, avaliaremos a possiblidade de 
ingressar com uma ação contra 
a empresa de ressarcimento das 
diferenças para as demais mães. 
Isonomia já! O que é certo é certo!
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O Sintaema lutou, protestou, fez 
gestões e enfim os companheiros e 
companheiras da Fundação Florestal 
terão seus salários e benefícios de 
vale-refeição e de vale-alimentação 
reajustados em 1,29% (IPC-FIPE), 
com retroatividade a maio de 2018 e 
pagamento no dia 31 de julho.

Foram três anos de esforços 
para que os trabalhadores conse-
guissem o reajuste, o sindicato per-
correu o Estado com protestos, in-
clusive na própria sede da Fundação 
e depois em frente à CETESB, onde 
grande parte dos trabalhadores está 
agora, além de audiências com se-
cretários e parlamentares.

De março deste ano em diante 
o Sintaema fez várias gestões jun-
to aos órgãos competentes como 
a Casa Civil, Secretaria da Fazenda, 

 Fundação Florestal

Conquista: Depois de muita luta,
trabalhadores terão o merecido reajuste!

Passados três anos, enfim trabalhadores terão salários e benefícios reajustados.
do Planejamento e inclusive esteve 
com o atual governador de São Pau-
lo, Marcio França, para pedir apoio 
ao pleito dos trabalhadores da Fun-
dação.

No dia 27 de junho o Sintaema 
entregou a pauta ao diretor executi-
vo, Rodrigo Levkovicz, e ao diretor 
de RH, Plínio Lourenço Peixoto, e 
depois de tantos esforços e com o 
apoio dos trabalhadores, enfim o 
reajuste será uma realidade.

Ainda que saibamos que nos-
sos defensores do Meio Ambiente 
mereçam muito mais pelo excelente 
serviço que prestam à sociedade na 
proteção e manutenção dos parques 
estaduais, diante da conjuntura ad-
versa, consideramos uma vitória al-
cançada e que era esperada há três 
anos. 

O campo de futebol “Dorvalino Barbosa”, na Colônia de Férias, estará 
fechado a partir de Julho para o cuidado e tratamento da grama.

Em novembro será reaberto. É o Sintaema cuidando do patrimônio 
para o bem estar e lazer de seus associados.

O Departamento de Esporte, Cultura e Lazer agradece a compreensão 
de todos!

No próximo dia 24 de julho 
a CETESB irá comemorar o seu 
Jubileu de Ouro, e será um dia 
de festividades para todos os em-
pregados. A CETESB iniciará o dia 
com o hasteamento das bandeiras 
nacional, de São Paulo e da Cia, 
com a participação da Banda da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, abertura da cápsula do 

 Colônia de férias

 Sabesp

 Cetesb

Informe sobre
o campo de futebol

Comemoração do Jubileu
tempo e ainda pela manhã a reali-
zação de um Ato Religioso. 

À tarde, palestra com o Prof. 
Dr. José Goldemberg e a entrega 
de placas de homenagem refe-
rente aos 50 anos da CETESB ao 
funcionário mais antigo e ao fun-
cionário mais novo da Cia, para 
simbolicamente representar to-
dos os trabalhadores da CETESB.

Parabéns aos trabalhadores da Fundação por esta importante conquista. Juntos na luta!

Ao final do evento haverá a 
participação do Coral da CETESB 
e a realização da exposição do 
material retirado da cápsula do 
tempo. 

Desde já o Sintaema para-
beniza todos os trabalhadores e 
trabalhadoras pela dedicação na 
CETESB ao longo desses anos.

Parabéns!

Sintaema com os trabalhadores e trabalhadoras da Sabesp do Polo São Mateus (à esquerda) e ETE São 
Miguel (à direita), na última semana.

Em pauta, a abordagem sobre o governo ilegítimo de Temer e a importância da união de todos na luta 
contra a MP do Saneamento e defesa do acordo coletivo. Estamos juntos!
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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.

Não se esqueça:
nas próximas

eleições, esses
não podem voltar!

A luta continua! 
Todos juntos

contra a reforma!
Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

VANDERLEI MACRIS - PSDB/SP
Advogado e Microempresário

Deputado Federal
(3 mandatos – Americana - SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos 
e da terceirização. Teve reprovada 
a prestação de contas das elei-
ções de 2014 para deputado fede-
ral. O Tribunal determinou o reco-
lhimento de R$ 16 mil ao erário 
e de R$ 30 mil à direção estadual 
do PSDB. 

ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME - PV/SP

Professor Universitário
Deputado Federal

(7 mandatos – Piracicaba - SP)

Votou a favor da terceirização. 
Teve reprovada a prestação de 
contas referente às eleições de 
2010.

RENATA ABREU - PODE/SP
 Advogada e Empresária

 Deputada Federal
(1 mandato - São Paulo –SP)

Não está em exercício.

Em tempo de liquidação total 
do patrimônio brasileiro diante do 
governo entreguista de Temer, todo 
ato contrário é necessário para mo-
bilizar e conscientizar a população 
sobre esses ataques.

Frente a isso o Sintaema par-
ticipou do Dia de Mobilização em 
Defesa das Empresas Públicas e 
da soberania nacional com a CTB e 
demais sindicatos de várias catego-
rias, entre elas a dos bancários, me-
troviários e petroleiros,  no dia 5 de 
julho, em frente à Caixa Econômica 
Federal, na Praça da Sé.

Os trabalhadores e trabalhadoras da Águas de Jaú e da Sanej rejeitaram 
por unanimidade a proposta do Grupo Águas, em assembleia na cidade de 
Jaú, no último dia 3. 

O Sintaema continuará as negociações e fará a nova rodada considerando 
o pleito desses trabalhadores antes do ajuizamento de dissídio coletivo de tra-
balho. A luta continua, estamos juntos!

 Ato

Em defesa do que é nosso!

O ato reuniu centenas de mani-
festantes que seguiram em passeata 
até a Bolsa De Valores de São Paulo. 

Vamos continuar esta luta sem tré-
gua. Estamos juntos!

Fora Temer!

 Empresas privadas

Trabalhadores rejeitam
proposta do Grupo Águas  

Data: 16 de julho de 2018
(segunda-feira), às 12h
Igreja da Cruz Torta:

Av. Prof. Frederico Hermann 
Júnior, 105 – Pinheiros

Missa em memória do 
companheiro José Walter 
Soares de Oliveira, nosso 

querido Waltinho


