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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
Companheiros e companheiras,
É no dia 7 de outubro que o povo estará diante da decisão de mudar ou 

não os rumos do Brasil, rumos esses que vêm imprimindo enorme ataque 
aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Nos últimos dois anos, quando a 
presidente Dilma foi apeada, através de um golpe, de seu posto, os brasileiros 
viram seus sonhos paulatinamente serem ceifados e, a partir daí, conquistas 
dos governos Lula/Dilma e outras de décadas foram extirpadas a canetadas 
pelo ilegítimo.

É nesse dia o momento para eleger candidatos que tenham compromisso 
com verdade, com a democracia e principalmente com o respeito ao povo 
brasileiro e com a classe trabalhadora, tão penalizada no governo golpista de 
Temer e seu grupo.

É nesse dia que elegeremos candidatos que valorizem o salário mínimo; 
que respeitem o estado democrático de direito e as garantias individuais; que 
respeitem o direito dos trabalhadores e revoguem a reforma trabalhista; que 
revoguem a PEC que congelou por 20 anos investimentos nos postos de saú-
de, na segurança pública, nas creches e escolas; que respeitem a juventude, 
os negros, as mulheres e os idosos.

É nesse dia que a mudança estará em nossas mãos, a chance de eleger 
para presidência, governo, senado, câmaras federal e estadual quem está do 
lado da Nação e principalmente do lado dos interesses da classe trabalhadora.

É nesse dia que faremos valer a liberdade do país e do povo. Que-
remos um Brasil justo e desenvolvido, um Brasil de paz! E, como diria 
Drummond, “o outro nome da paz é justiça social”.

É nesse dia, 7 de outubro, o 
dia de fazer o Brasil feliz de novo.

Rene Vicente
Presidente do Sintaema

 Editorial

É nesse dia!
Eleições Sabesprev 2018: Campanha está forte!

O Sintaema percorreu algu-
mas áreas da Sabesp nos últimos 
dias para conversar com os tra-
balhadores e trabalhadoras sobre 
as propostas dos candidatos aos 

Conselho Deliberativo: Conselho Fiscal:

Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Sabesprev.

Nossos candidatos têm com-
promisso com a transparência e 
defesa contínua dos companhei-

ros e companheiras da Sabesp 
nos Conselhos, como manter o 
equilíbrio das contas dos planos 
previdenciários BD e CD, entre 
outros. Estamos juntos!

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.

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 representá-los 
com transparência nos 

Conselhos da Sabesprev.
Eleições de 1º a 5 de 

outubro de 2018. Vote 
em quem você conhece e 
confia, 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.

Trabalhadores apoiam nossos candidatos para os conselhos da Sabesprev
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 Aposentados

 Terceirização

Aposentados deram as
boas-vindas à primavera

Decreto do ilegítimo oficializa terceirização em estatais
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Desta vez a festa se deu no 
Grêmio da Sabesp de Barueri, 
onde os aposentados, aposenta-
das e convidados passaram deli-
ciosos momentos de integração 
e muita dança. O companheiro 

Mais uma bomba explode nas mãos dos trabalhadores: o governo golpista de Temer publicou o De-
creto 9.507/18 que permite a terceirização das principais atividades de estatais (empresas públicas e 
sociedades de economia mista), segundo a Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho.

 “Ao fazê-lo, ameaça a profissionalização e a qualidade desses serviços, esgarça o 
patrimônio jurídico conquistado por seus servidores e compromete a própria impessoalidade 
administrativa que deve reger a gestão da coisa pública”, disse em nota o presidente da 
Anamatra, Guilherme Guimarães Feliciano.

Este é o governo golpista de Temer, inimigo dos trabalhadores e a serviço do capital.

Para celebrar a estação mais florida do ano,
o Departamento dos Aposentados do Sintaema realizou o 

tradicional Baile da Primavera, no dia 21 de setembro

Vanderlei Siraque, do PCdoB, 
esteve presente para prestigiar o 
evento.  

Viva a primavera! Viva os 
companheiros e companheiras 
aposentados!

Por um plano de saúde
acessível e de qualidade!

Sintaema em ação
 Sabesp – Plano de saúde  Cetesb

A Comissão de saúde, da qual 
o Sintaema, demais entidades e 
representantes da Sabesp fazem 
parte reuniu-se nos dias 17 e 27 
de setembro para dar continuida-
de às discussões em torno do pla-
no de saúde dos trabalhadores.

O Sintaema e outras entida-
des fizeram intervenções no sen-
tido de reafirmar suas posições 
para que os trabalhadores não 
fiquem em nenhum momento de-
sassistidos durante a transição e 
que todos possam migrar para o 
novo plano sem qualquer prejuízo 
ou aumento de custos. É ponto 
comum que o plano tenha a mes-
ma qualidade do que existe hoje.

No dia 17 houve a apresen-
tação do processo licitatório, o 
atendimento a etapas importan-
tes, com exercícios através de 
uma amostra de prestadores, para 
testar os procedimentos e custos, 

No dia 18 de setembro o Sintaema e demais entidades reuniram-se 
com representantes da Cetesb para dar continuidade aos assuntos de 
relevância para os trabalhadores e trabalhadoras da CETESB.

Foram discutidos:

 - Flexibilização do intervalo para refeição/almoço;
 - Banco de Horas Anual;
 - Seguro de Vida em Grupo;
 - Apresentação dos Resultados do Programa de Movimenta-

ção de Empregados.

O Sintaema e demais sindicatos se reunirão em breve para discutir 
essas questões e apresentar aos trabalhadores. 

A luta continua, estamos juntos com os cetesbianos!

além de avaliações de qualifi-
cação e capacidade técnicas da 
operadora com relatório oficial da 
Agência Nacional de Saúde-ANS e 
relatório dos planos ativos.

Já na reunião do dia 27, a 
Sabesp informou que na reunião 
da diretoria foram solicitadas al-
gumas alterações no processo li-
citatório, como o prazo contratual 
para 24 meses e nos critérios de 
rescisão contratual, entre outros 
ajustes que, segundo a empresa, 
foram necessários para finalizar o 
edital, que agora segue para apro-
vação do Conselho da Sabesp.

O Sintaema e demais entida-
des presentes fizeram várias pon-
derações e questionamentos de 
situações que por ventura ocor-
ram, como a elevação de preços 
além do contratado, preocupação 
com os valores dos custos dos 
agregados e regras de transição 

para quem estiver em tratamento.  
A Sabesp ressaltou que tudo será 
analisado.

Vale ressaltar que o Sintaema 
não aceitará qualquer mudança 
que possa prejudicar os trabalha-
dores no atendimento médico ou 
aumentar o valor mensal do pla-
no, e reitera que o novo plano de-
verá ser aprovado em assembleia 
soberana.

Após a aprovação do edital 
pelo Conselho de Administração 
da Sabesp a publicação do mes-
mo se dará no dia 5 de outubro 
e o pregão no dia 26 do mesmo 
mês.

A próxima reunião da Co-
missão de Saúde será em 11 de 
outubro.

Juntos na luta, juntos pela 
saúde dos trabalhadores!


