
Todos juntos em Brasília contra a privatização do saneamento

Água é vida!
Diga não à privatização!

Trabalhadores da Sabesp continuam juntos na luta contra a MP da sede e da conta alta!

Audiência pública no Senado mostrou as mazelas que a MP da sede e da conta alta pode trazer

Carta aos presidenciáveis

Boas notícias: Medida sofre primeira ação
e comissão mista não consegue quórum
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 MP 844/18

Em continuidade à luta contra a 
MP 844/18 em Brasília, no dia 5 de 
setembro o Sintaema esteve com a 
Frente Nacional pelo Saneamento 
Ambiental em conversa com os se-
nadores Paulo Paim (PT) e Antonio 
Carlos Valadares (PSB) que se posi-
cionaram contra a MP, aumentando 
assim o rol de aliados na luta contra 
a privatização do saneamento. 

À tarde a MP 844/18 foi colo-
cada em discussão na audiência 
pública da Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, com a con-
dução do Senador Paulo Paim, um 
lutador em defesa dos direitos hu-
manos e da previdência social e que 
durante a audiência reiterou o apoio 
à luta dos trabalhadores contra a 
MP844/18. 

Enquanto no mundo existem 
235 casos de reestatização dos 
serviços de abastecimento de água 
e saneamento em 37 países, sendo 
que a maioria são países desenvol-
vidos, além de outros casos nos pa-
íses latino-americanos, o Brasil está 

Graças à pressão que o Sintaema e trabalhadores do saneamento 
fizeram em Brasília, pela segunda vez a tentativa de formar a Comissão 
Mista foi frustrada, uma vez que a sessão que elegeria o presidente e 
vice-presidente da comissão da MP 844/18 foi encerrada sem quórum 
e sem eleger os dirigentes, no último dia 4. 

Esta vitória pontual é resultado do esforço concentrado que a 
FNSA - Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, do qual o Sinta-
ema é membro atuante, e de todos os que são contra a medida vêm 
fazendo junto a parlamentares contra a MP da sede e da conta alta. 
Da primeira vez a formação não se deu também devido à resistência 
da FNSA.

Outro importante passo rumo à derrubada da MP foi o ingresso, 
por parte da bancada do PT, de uma ADIN – Ação Direta de Incons-
titucionalidade contra a medida junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Elaborada pela FNU, a ação foi protocolada também no dia 4 com 
a presença das entidades que defendem o saneamento público.

Vale frisar que somente entidades políticas e Confederações na-
cionais podem ajuizar uma 
ADIN. 

Todos juntos contra a 
privatização do saneamento!

na contramão abrindo as portas do 
saneamento para a iniciativa priva-
da através de mais este ataque do 
governo ilegítimo de Temer apro-
fundando seu projeto de entrega do 
patrimônio nacional para os tuba-
rões da água!

Onze entidades representantes de trabalhadores, entre elas a Fenatema, FNU, CTB e CUT publicaram carta 
aos candidatos à Presidência da República com os principais aspectos do setor do saneamento no país e rea-
firmaram posição em defesa do acesso a água e ao esgotamento sanitário como direito humano fundamental.

Na carta, as entidades também repudiam qualquer proposta de alteração nas legislações que possa com-
prometer o gradativo avanço no acesso da população aos serviços públicos de saneamento básico e “que jogue 
por terra tudo que tem sido conquistado pela sociedade brasileira, provocando profundo retrocesso e deses-
truturação do setor”. As entidades posicionam-se contrárias a Medida Provisória 844/2018, encaminhada pelo 
governo Temer ao Congresso Nacional

Sabesp Santana contra a MP 844 Sabesp Vila Mussoline (S. B. do Campo) contra a MP 844 Sabesp Major Rudge contra a MP 844
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 Sabesp

 Sabesprev

 Segurança

 Juntos na luta!

Empresa é multada em 140 mil
por descumprir normas de segurança

Eleições Sabesprev 2018: Vote em quem defende os trabalhadores!

Sintaema e MT
em defesa dos trabalhadores

Companheiros ficam
sócios do Sintaema!
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O Sintaema esteve no dia 3 de 
setembro no Ministério do Tra-
balho (MT) para fazer as devidas 
apresentações ao novo Superin-
tendente Regional do Trabalho, 
Marco Antonio Melchior, que as-
sumiu a pasta há 45 dias, e com 
a chefe da Seção de Segurança e 
Saúde do Trabalho, Dra. Renata 
Matsumoto.

O objetivo da reunião, além 
das apresentações, foi o de es-
treitar laços com o MT e reiterar 
a parceria já existente dada à im-
portância na defesa da saúde e 
segurança dos trabalhadores.

A questão da Norma Regula-
mentadora dos trabalhadores do 
saneamento também foi colocada 
pelo Sintaema, e o MT afirmou 

Devido a irregularidades en-
contradas na Sabesp de Pirituba, 
a empresa recebeu sete multas 
que totalizam mais de R$140 mil 
graças à resistência dos trabalha-
dores e do sindicato em dar pros-
seguimento à luta.

O caso começou dois meses 
atrás, quando o Sintaema e os 
trabalhadores da Sabesp de Piri-
tuba fizeram um protesto contra a 
retirada do adicional de periculo-
sidade dos companheiros da área 
civil/eletromecânica e por outras 
questões relacionadas à seguran-
ça no local.

Frente ao ocorrido, no dia 6 
de agosto o Sintaema entrou com 
pedido de fiscalização na Secreta-
ria Regional do Trabalho, e no dia 

De 1º a 5 de outubro de 2018 
serão realizadas as eleições para 
os representantes dos participan-
tes  nos Conselhos da Sabesprev. 

Conselho Deliberativo: Conselho Fiscal:

Errata:
Na edição 886 do Jornal do Sintaema, na matéria “Sabesp explica 

mudanças no plano de saúde” o nome do superintendente de Recur-
sos Humanos da Sabesp foi grafado incorretamente. O nome certo é 
Nilton João dos Santos. 

Trabalhadores contratados da Sabesp-RT, que é formada por 82 municí-
pios com Sede em Lins, ficam sócios do sindicato para fortalecer a luta que é 
de todos! O Sintaema agradece a confiança! Estamos juntos, companheiros! 

9 esteve no local com o auditor do 
Ministério do Trabalho realizando 
a fiscalização de toda a área. 

Como resultado, o auditor so-
licitou uma série de documentos 
e inventários para a Sabesp no 
sentido de analisar as condições 
de segurança e trabalho, além do 
adicional de periculosidade.

O desdobramento desse caso 

foi uma mesa redonda no dia 3 de 
setembro com a Sabesp na Secre-
taria Regional do Trabalho – SRT, 
e acompanhamento do Sintaema, 
quando o auditor verificou todo o 
processo e a empresa foi multada.

Durante a mesa redonda o 
sindicato expôs vários pontos que 
colocam em risco a integridade 
física do trabalhador, portanto, 
além da multa, a Sabesp terá de 
fazer todas as adequações neces-
sárias.

Quanto ao adicional de peri-
culosidade ainda serão realiza-
dos mais estudos para concluir a 
questão. Uma nova reunião com 
o auditor está marcada para o dia 
15 de outubro.

Parabéns aos trabalhadores, 
a luta continua!

que contribuirá em tudo o que for 
possível para a construção e efeti-
vação da NR.

Encontros regionais
Como forma de melhor abor-

dar os assuntos relacionados ao 
setor, o MT sugeriu que seja estu-
dada a possibilidade de encontros 
regionais articulados com outras 
entidades para abordar e discutir 
a questão da saúde e segurança 
do trabalhador, com ênfase nos 
acidentes causados por soterra-
mentos e ambientes confinados 
devido ao alto índice de ocorrên-
cias nessas atividades. 

Sintaema e MT juntos na luta 
pela segurança e saúde dos traba-
lhadores da categoria!

Os eleitores votarão em dois can-
didatos para o Conselho Delibe-
rativo e em um para o Conselho 
Fiscal. E o Sintaema, como em 

todas as eleições está lançando 
seus candidatos para representar 
os participantes e assistidos da 
Sabesprev. 

Confira algumas das bandeiras de luta que os três candidatos defenderão:
-Transparência na gestão;
-Manter o equilíbrio das contas dos planos previdenciários BD e CD;
- Fim da coparticipação;
- Plano de saúde para os aposentados no valor de R$ 700,00 por pessoa.

Hilton Marioni
dos Santos,

diretor do Sintaema.

Francisca Adalgisa da Silva,
presidente da Associação dos 
Profissionais Universitários

da Sabesp - APU. 

Miguel Angelo
Ferreira Teixeira,

diretor do Sintaema.

Vote nos candidatos que 
têm compromisso com os 
trabalhadores para represen-
tá-los com transparência nos 
Conselhos da Sabesprev.

Eleições de 1º a 5 de 
outubro de 2018. Vote em 
quem você conhece e con-
fia, em quem luta em defesa 
dos trabalhadores! A votação 
será pela Internet, no site da 
Sabesprev, e a senha será 
enviada por e-mail ou SMS.


