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Ato

Trabalhadores dizem “basta” em todo o país
Contra todas as mazelas que o governo golpista de Temer vem praticando contra o povo brasileiro, milhares de trabalhadores
se reuniram Brasil afora no “Dia do Basta”. Em São Paulo, Sintaema participou do ato na Avenida Paulista

Leia na página 5
MP 844/18

Todos contra a
privatização do saneamento!
Leia na página 2

30 de agosto: Dia Nacional de Mobilização
com os trabalhadores das empresas estaduais.
Todos contra a privatização do saneamento!

Assembleia Geral
Eleições Sindicais 2018

Dia 25
de agosto,
às 10h
Colônia de Férias
do Sintaema
em Nazaré Paulista

Curta nossa Página no Facebook: www.facebook.com/sintaemasp
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MP 844/18

Sintaema foi a Brasília
lutar contra a privatização do saneamento
A luta segue agora no sentido
de os deputados que compõem a
Comissão Mista e que são contrários à MP continuarem tentando
evitar sua instalação, procurando
ganhar tempo para poder convencer os outros parlamentares
da Comissão sobre o prejuízo que
essa MP traz ao povo Brasileiro e
para que ela seja derrotada ainda
no âmbito da Comissão, não chegando sequer a ir à votação em
plenário.
Parlamentares que participaram da reunião da CDU criaram
uma Frente com muitos deputados
para combater a MP, e uma das
estratégias que a Comissão considerou foi a de entrar com uma

No dia 8 de agosto o Sintaema,
Sintius, APU, Fenatema, FNU e Assemae, entidades que compõem a
Frente Nacional pelo Saneamento
Ambiental, estiveram em Brasília e
participaram da reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano
– CDU, da Câmara Federal, para
discutir estratégias na luta contra
a MP 844/18, que altera o Marco

Legal do Saneamento e abre as
portas para que o setor seja entregue à iniciativa privada.
A reunião foi presidida pela deputada Margarida Salomão (PT) e
contou com a presença dos parlamentares Jandira Feghali (PCdoB)
e Afonso Florêncio (PT).
Pela agenda de tramitação,
no dia 8 deveria ser instalada a

deixar o setor sob a égide de um
ente federal e por abrir as portas
para as empresas privadas abocanharem a prestação de serviços
dos municípios mais rentáveis e
prejudicando assim toda a lógica
social conquistada na Lei atual.
Centenas de cidades do mundo que privatizaram o saneamento retomaram os serviços básicos
porque a experiência mostrou que
o setor deve ser de responsabilidade do poder público.
Entregar à iniciativa privada
significa tarifas altas, precarização dos serviços e, no caso desta
MP, o fim de uma importante ferramenta social que é a transferência de recursos dos municípios
rentáveis para os municípios mais
carentes.

Ato na Alesp lotou auditório e uniu forças

Portanto, a luta contra a
MP vai ser intensificada,
e dentre as propostas
encaminhadas na plenária
podemos destacar:
-Distribuição de panfleto
explicativo à população em estações do Metrô e nas agências
de atendimento da Sabesp;
-Enviar carta e conversar
com prefeitos, juntar forças
com representantes das empresas estaduais e levar a
questão à Procuradoria Geral
no sentido de se ingressar com
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade- Adin;
-Realizar o Dia Nacional de
Mobilização com os trabalhadores das empresas estaduais
no dia 30 de agosto.
Esta agenda marca a
disposição de luta para
que o saneamento básico
não seja privatizado, já
que se trata de mais um
golpe do governo ilegítimo
de Temer, um governo
que desde quando entrou
para o poder pela porta
dos fundos mostrou a que
veio: servir ao capital em
detrimento da população.
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Vale lembrar que esta
atividade faz parte da
agenda de lutas contra a MP
deliberada pela plenária das
entidades no dia 1º de agosto,
na Sede do Sintaema.

Comissão Parlamentar Mista, que
será composta por 12 deputados e
12 senadores, e analisará a pertinência ou não da MP, deliberando
sobre se ela será submetida ou
não à votação em plenário. Porém,
graças à pressão das entidades, a
comissão não foi instalada na data,
o que já significa uma vitória pontual da luta que se inicia.

Plenária encaminhou lutas
contra a MP do saneamento
O Sintaema realizou no dia
1º de agosto em sua Sede uma
plenária com várias entidades que
estão dispostas a combater a MP
844/18, chamada agora da MP da
sede, para intensificar a luta e dar
encaminhamentos.
Participaram da plenária integrantes da Frente Nacional pelo
Saneamento Ambiental e de movimentos sociais, como o MAB
– Movimento dos Atingidos por
Barragens e Conam- Confederação Nacional da Associação de
Moradores.
Assim como no ato público
da Alesp, na plenária foi apontado o retrocesso que a MP traz à
sociedade ao retirar o subsídio
cruzado, ao tirar o poder das
agências estaduais de regulação e

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN.
O Sintaema percorreu também os corredores do Congresso
Nacional conversando com vários
parlamentares e esclarecendo
pontos da MP que facilitam a privatização do setor e fazem com
que os serviços prestados à população, principalmente os mais
pobres, sejam prejudicados.

No dia 31 de julho o Sintaema
participou do “Dia Nacional contra a MP do Saneamento”, na Assembleia Legislativa de São Paulo
– Alesp, ato que lotou o auditório
Franco Montoro e contou com a
presença de diversos atores do
setor do saneamento que estão
em luta contra a Medida Provisória 844/18 que, em linhas gerais,
escancara as portas do setor para
a iniciativa privada.
O ato aconteceu em nível
nacional (17 Estados) e foi organizado pela ABES - Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental, ABAR - Associação
Brasileira de Agências de Regulação, AESBE - Associação Brasileira das Empresas Estaduais
de Saneamento e Assemae- Associação Nacionais dos Serviços
Municipais de Saneamento.
Para erguer a bandeira contra
a privatização do saneamento, o
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evento teve a presença da Frente Nacional pelo Saneamento
Ambiental, da qual fazem parte o
Sintaema, Associação dos Profissionais Universitários-APU, Associação Sabesp, Sintius, Associação dos Engenheiros da Sabesp,
Fenatema, FNU e demais entidades que defendem o saneamento
público.

MP 844/18 é um retrocesso
Os participantes do ato foram
unânimes na constatação de que
a MP é um retrocesso a tudo que
já foi conquistado no sentido de
alcançar a universalização do
saneamento, um desmonte para
o setor que teve uma importante vitória com a Lei Nacional do
Saneamento Básico (11.445/07)
avançando em pontos fundamentais, como a conquista do subsídio cruzado.

Confira algumas citações do ato na ALESP:
“Entregar o saneamento público à iniciativa privada faz parte
do grande desmonte em curso
em nosso país. Temos que dialogar com a sociedade civil sobre o
impacto que esta MP vai causar.
Um assunto de tamanha complexidade não pode ser tratado
através de uma medida provisória, já que implica na entrega do
saneamento à iniciativa privada,
o fim do subsídio cruzado que foi
um verdadeiro avanço no rumo
da universalização do acesso aos
serviços básicos”.

“É difícil crer que uma agência
federal (ANA) vai conseguir fiscalizar tudo, as empresas estaduais,
como a Sabesp, por exemplo. Somos contrários a essa MP que, ao
invés de fortalecer o que já existe
vai retroceder”.

“Essa MP é péssima, é um
retrocesso. Lutamos tantos anos
para ter uma lei mais justa e agora querem retirar o subsídio cruzado. É a contramão da história”.

“A MP acaba com o nosso
setor, precisamos estar unidos,
divulgar e derrubar a medida”.

“São poucas as associações
favoráveis à MP. A maioria é contra”.

Rene Vicente - Presidente do
Sintaema e da CTB/SP

Aparecido Hojaij - Presidente da
Assemae

Roberval Tavares de Souza presidente nacional da ABES

Olavo Prates- Associação dos
Engenheiros da Sabesp

Helio Castro – ABAR

“Em uma MP na qual já recebeu 525 emendas já se percebe que tem problema. Estamos
dando um passo para trás. Sem o
subsídio cruzado, como vai ficar
a situação dos municípios mais
carentes? São muitas inconsistências”.
Aurélio Fiorindo Filho – AESBE

As entidades somarão forças
para que a MP não prossiga, farão
gestão junto aos parlamentares
que formarão a Comissão Mista,
em Brasília, e atuarão em todas as
frentes contra mais este golpe do
governo Temer.
O ato contou com a presença
e apoio na causa dos deputados
federais João Paulo Papa, Samuel
Moreira e Floriano Pesaro.
Ao final, os representantes
das entidades assinaram o manifesto “Somos contra a MP do
saneamento”.

Todos juntos na luta!
Não à MP 844/18,
não à privatização
do saneamento!
Chega de golpes!
Fora Temer!
Eleições Sindicais 2018

Transparência

Trabalhadores aprovam
contas de 2017
do sindicato
No dia 9 de agosto foi realizada a assembleia de prestação de contas
do Sintaema referente ao ano de 2017 e a previsão orçamentária para
2019.
Durante a assembleia foi apresentado um vídeo com as principais
atividades do sindicato ao longo do ano de 2017, as despesas, receitas e
todo o balancete da entidade.
As contas e a previsão foram aprovadas por unanimidade. A assembleia contou com a assessoria da Cury Contabilidade.
Transparência e responsabilidade, estamos juntos na LUTA!

Assembleia
Geral
Caros companheiros
e companheiras
associados, para
a eleição sindical
será realizada
uma assembleia de
aclamação, conforme
edital ao lado, e estão
todos convidados.
Participe! Dia 25 de
agosto (sábado), às
10h, na Colônia de
Férias em Nazaré
Paulista.
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“Esta MP vai na contramão
da garantia do saneamento ao
acesso de todos como direito
fundamental e não mercadoria.
Partimos da premissa de que a
universalização do saneamento
deve ter o Estado como grande
indutor desse objetivo”.
Edson Aparecido– Federação
Nacional dos Urbanitários – FNU

Faça seu cadastro no Whatsapp: (+5511) 9.8313-1233 - Salve o nº e envie seus dados
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Sabesprev

Sabesp

Avançam as
Sintaema leva demandas ao
discussões na
superintendente da MO
Comissão de saúde

O Sintaema esteve com os delegados sindicais e suplentes da
região Oeste, ETE Barueri e da MC
– Lapa em reunião com o superintendente da MO, Aurélio Fiorindo,
Para dar continuidade às tratativas sobre os planos de saúde, a Comissão se reuniu no dia 2 de agosto, ocasião em que a Sabesp mostrou
um relatório do número de consultas, dúvidas e sugestões da consulta
pública do Termo de Referência totalizando 142 contatos.
O Sintaema e demais entidades que fazem parte da Comissão apresentaram sugestões, debateram amplamente o item das redes credenciadas para manter o atendimento em hospitais de excelência reconhecida
e que já constam hoje na rede, além de frisar o item do atendimento
odontológico que não faz parte do Termo de Referência.
Foi estabelecido um calendário de reuniões quinzenais para este
semestre, e a Comissão estará presente em todas para acompanhar e
discutir todo o trâmite do processo de licitação.
Juntos na luta pelos planos de saúde!

para apresentar os problemas de
suas áreas, no dia 2 de agosto.
A aproximação é importante para buscar soluções para as
questões da região.

O superintendente foi solícito às demandas apresentadas e
comprometeu-se a analisar todos
os casos.
Juntos na luta!

Sintaema quer resolver
irregularidades na ETA São Lourenço
dia 6 de agosto, o que já foi entregue. Infelizmente,
desde o início da obra já houve quatro óbitos de trabalhadores terceirizados, além de outros acidentes, e
as empresas que prestam serviços no local já somam
juntas 56 multas.
Por isso o Sintaema pressionará e usará da Lei
para que as condições de trabalho sejam melhoradas
e a Lei respeitada. Estamos juntos!

Dica

Atenção trabalhadores afastados:
Aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria que por algum
motivo estiverem afastados de suas funções é importante que continuem pagando as associações e convênios, como o plano de saúde,
seguro de vida e outras associações para não perder os benefícios a
que têm direito.
O Sintaema faz este alerta porque já houve casos em que trabalhadores afastados que não pagaram instituições de que são sócios no
período de afastamento e perderam alguns direitos, como auxílio-funeral, por exemplo.
Portanto, é necessário continuar com os pagamentos, ainda que
seja via boleto bancário.Juntos na luta, juntos na dica!

Sabesp - Protestos

Trabalhadores da Adução Ipiranga (acima) e Santana (abaixo) estão
juntos na luta contra a MP 844/18 e em defesa dos planos de saúde!

4

O representante da Delegacia Regional do Trabalho-DRT, esteve no último dia 24 com o Sintaema em
visita à Sabesp - ETA São Lourenço, onde constatou
irregularidades e precariedade nas condições de trabalho no local, como ausência de laudos técnicos e
do Programa de Prevenção de Acidentes.
A DRT deu um prazo para que a Sabesp fizesse
as adequações e apresentasse os laudos técnicos no

Trabalhadores protestam contra
a retirada de adicional em Pirituba
O Sintaema esteve com os trabalhadores da Sabesp de Pirituba
no dia 30 de julho em protesto
contra a retirada do adicional de
periculosidade dos trabalhadores
da área civil/eletromecânica.
A empresa alega que houve
mudanças no Grupo Homogêneo
de Exposição – GHE, porém o
Sintaema contestou porque o adicional somente pode ser retirado
mediante laudo.
No dia 6 de agosto o Sintaema
entrou com pedido de fiscalização
na DRT, e no 9 esteve no local o
auditor do Ministério do Trabalho
juntamente com o Sintaema realizando a fiscalização de toda a área.
Como resultado, o auditor solicitou uma série de documentos

e inventários para a Sabesp no
sentido de analisar as condições
de segurança e trabalho, além do
adicional de periculosidade.
Como resultado inicial, no dia
3 de setembro haverá uma reu-
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nião entre a Sabesp e a DRT, com
acompanhamento do Sintaema,
quando o auditor verificará todo
o processo para dar o encaminhamento necessário.
Juntos na luta!

Ato

Formação

Mais de 10 mil na Paulista gritando “Basta”! Encontro de Delegados debateu
Basta de desemprego, basta de retirada de direitos, basta de privatizações,
basta de desmontes do patrimônio público, basta de golpes na população brasileira!

Estes foram os gritos de mais
de 10 mil manifestantes reunidos
na Avenida Paulista, em frente à
FIESP, símbolo do neoliberalismo, no dia 10 de agosto, o Dia
do Basta, movimento promovido
pela CTB e demais centrais sindicais junto com os sindicatos e
movimentos sociais.

Trabalhador sindicalizado
nunca está sozinho!
Caros trabalhadores e trabalhadoras não associados ao sindicato, esta leitura é para você!
O Sintaema é uma entidade representativa dos trabalhadores
do setor de saneamento e meio
ambiente, tanto público quanto
privado: Sabesp, CETESB, Fundação Florestal e mais de 60
empresas privadas. Atualmente
o sindicato conta com 13 mil sócios que acreditam na entidade
participando e apoiando todas as
ações.
Em tempos de reforma trabalhista, que retirou e rebaixou
direitos duramente conquistados, o Sintaema tem conseguido
manter empregos e os benefícios
de todos, além dos reajustes salariais. Ou seja, nenhum direito a
menos.
Portanto, é fundamental a
união dos trabalhadores na defesa de seus direitos e ampliação
de conquistas, e este momento
se dá justamente na organização
e luta empenhadas pelo sindicato, por isso a importância de
associar-se!
Venha fazer parte desta luta!
Além da participação das lutas
específicas e gerais, o associado
dispõe de assessoria jurídica, colônia de férias em Nazaré Paulista
e descontos em cursos técnicos
e universidades conveniadas.

Fortaleça sua categoria e seu
sindicato! Junte-se a nós nesta
luta que é de todos!

O Sintaema esteve presente
nesta luta, e o vice-presidente do
sindicato, José Faggian, enfatizou
no ato os ataques do governo golpista de Temer contra o setor de
saneamento pela MP 844/18.
O ato mostrou que a classe
trabalhadora não está para brincadeira e que está mais unida do

que nunca contra as mazelas promovidas pelo governo golpista de
Temer.
Ao final, os trabalhadores
seguiram em passeata até a Petrobras, onde a manifestação foi
encerrada com a certeza de que a
luta está fortalecida. Fora, Temer!
Basta de tanta incompetência!

Cetesb

Parabéns à Associação dos
Funcionários da Cetesb!

saúde e a importância do SUS

O Departamento de Formação
promoveu no dia 9 de agosto o
Encontro de Delegados sindicais e
suplentes da categoria para o debate sobre saúde e sobre a Sabesprev, na Sede do Sintaema.
O encontro foi bastante produtivo, com abordagens sobre o
desmonte que o governo Temer
vem fazendo no país, inclusive a
ameaça de privatização do setor de
saneamento com a MP 844/18, o

plano de saúde da Sabesprev que
passará por mudanças, com esclarecimentos sobre o andamento das
reuniões que tratam do assunto e a
importância dos trabalhadores da
Sabesp em participarem da consulta pública sobre os planos; e
por fim, uma verdadeira aula sobre
o SUS – Sistema Único de Saúde,
e o quanto ele significa um avanço
no país, embora esteja sendo sucateado pelo governo Temer.

Confira algumas citações do encontro:
“O golpe que tirou Dilma introduziu Temer, que por sua vez adotou
uma agenda neoliberal na qual a economia não cresce, promoveu a
terceirização irrestrita, a reforma trabalhista e hoje temos 14 milhões
de desempregados. É preciso um novo governo que se identifique com
os interesses da classe trabalhadora e do povo”, disse o secretário de
relações internacionais da CTB, Nivaldo Santana.
“A ponte para o futuro é para os mais ricos, enquanto a maioria
esmagadora continua na pobreza”, frisou o presidente do Sintaema,
Rene Vicente.
“Fomos até Brasília conversar com os deputados sobre a MP
844/18 e mostrar o quanto ela será prejudicial para a universalização
do saneamento. A MP é tão perversa que conseguiu unir até inimigos”, explicou o vice-presidente e diretor de imprensa do Sintaema,
José Faggian.

A saúde pede socorro

A Ascetesb – Associação dos Funcionários da CETESB completou
44 anos e em 27 de julho foi o dia de se comemorar com uma festa de
confraternização esse espaço conquistado pelos trabalhadores.
Parabéns! O Sintaema está junto na luta e no lazer!

Fundação Florestal

Dia Mundial do
Guarda-parque

Para falar sobre o SUS, na
parte da tarde o encontro trouxe
a Conselheira de Saúde do Estado
de São Paulo e assessora da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Zizia Oliveira, que mostrou
o funcionamento do SUS e a importância do sistema na saúde da
população brasileira. Infelizmente, com o governo golpista de Temer, o
SUS perdeu recursos do pré-sal, reduziu o programa “Mais Médicos”, o
atendimento nas UPAS e farmácia popular.
“O SUS é muito importante na qualidade de vida da população, o SUS
é a água que bebemos, o banho que tomamos, as vacinas e tudo que possa
melhorar a saúde. Queremos a saúde e a democracia que nos foi tirada
com o golpe de 2016”, disse Zizia.
Além de várias participações dos delegados e diretores do Sintaema
nas intervenções, o encontro contou com a presença de Vanderlei Siraque,
membro do PCdoB de Santo André, que saudou os participantes do evento
e se colocou à disposição para a luta.
Juntos na luta por mais saúde e democracia!

O Sintaema e toda a categoria saúdam os guarda-parques
da Fundação Florestal, pelo
“Dia Mundial do Guarda-parque”, comemorado em 31 de
julho.
Parabéns a estes companheiros pela dedicação na defesa do meio ambiente dos parques paulistas.
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Assista nosso canal: tv.sintaemasp.org.br
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Comunicação

Empresas privadas

Mais um acordo fechado com avanços e
nenhum direito a menos!
Os trabalhadores e trabalhadoras da OKENA Itapevi, com data-base em maio, aprovaram em
assembleia no dia 27 de julho o
acordo coletivo que prevê:
- Ultratividade;
- Reajuste de 3,20% em todos
os salários;
- Reajuste de 24% no valor da
cesta básica;
- Abertura da discussão para
implantação do Adicional por
Tempo de Serviço a partir de janeiro de 2019.
Parabéns a todos por mais esta conquista com avanços!

Acordo fechado com avanços no
Sistema Produtor São Lourenço
O Sintaema fechou mais um
acordo coletivo com avanços e
nenhum direito a menos, desta
vez foi dos trabalhadores do Sistema Produtor São Lourenço, em
assembleia no dia 6 de agosto.
O acordo contempla a ultratividade, 3% de reajuste linear e R$
35,00 no valor do vale-refeição
diário.

Parabéns a todos,
estamos juntos na luta!

Show de Bola na BRK
Os companheiros da BRK
Ambiental de Mauá mais uma vez
se reuniram para o tradicional
Quadrangular entre trabalhadores
e convidados, no dia 4 de agosto.
É um momento de descontração e integração que traz alegria e
espírito esportivo a todos.

Juntos na luta,
juntos no lazer!

Encontro Regional Sudeste
de Comunicação da CTB

Nos dias 27 e 28 de julho foi realizado o Encontro Regional Sudeste
de Comunicação da CTB, na Sede do Sintaema, em São Paulo, evento
que reuniu profissionais da comunicação e dirigentes de vários sindicatos da CTB.
O encontro propiciou a troca de experiências e apontou desafios da
comunicação sindical, além de lançar a Rede de Comunicação CTB –
RCC, na qual os jornalistas poderão interagir com matérias no portal da
CTB no sentido de aperfeiçoar a publicação e divulgação das notícias de
cada sindicato.

Notícias do Jurídico

Atenção: aposentados
que se encontram na ativa
O SINTAEMA vai ingressar com ação com o objetivo do trabalhador não mais contribuir para o INSS.
Quem se aposenta e continua trabalhando tem o valor da contribuição previdenciária descontada na folha de pagamento.
É injusto que os aposentados continuem pagando se não mais
existe a possibilidade de desaposentação e sequer aumento em seu
benefício.
Assim, o SINTAEMA necessita que os associados aposentados
que se encontrem na ativa, ou seja, trabalhando em uma das empresas da base territorial sindical, apresentem os seguintes documentos:
1- Cópias da carteira de trabalho (foto, nome e contrato);
2- Cópia do último demonstrativo de pagamento salarial;
3- Cópia da carta de concessão de aposentadoria entregue pelo INSS.
O sindicato necessita dos documentos para preparar a Lista de
Substituídos, isto porque a ação será na qualidade de substituto processual. Os documentos poderão ser entregues ao Diretor do sindicato, ao Delegado Sindical ou no Departamento Jurídico até o final do
mês de agosto.

Estamos juntos na luta e na justiça!

Presidente: Rene Vicente dos Santos – Diretor de Comunicação: José Antonio Faggian
Jornalista responsável: Adriana Chainho MTB: 24.298
Projeto gráfico e diagramação: ZzyonN comunicação digital e desenvolvimento
Sede do Sintaema: Av. Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – CEP 01102-050 Fone: 3329.2500
Site: www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.br - Tiragem: 13 mil exemplares
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