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

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema

Eleitores de Bolsonaro 
agridem ex-aprendiz da 

Sabesp -Pág. 3

Sorteio para os feriados
de Natal e Ano Novo na 

Colônia de férias -Pág. 4

E ainda:

 Sabesp

Planos de saúde: edital já foi publicado

 Editorial

A eleição das nossas vidas!

Sangue. Imagens de choro e 
sangue por todo lado. O Brasil que 
é compartilhado em aplicativos de 
Whatsapp se reduziu a um campo 
de guerra e massacre inaceitáveis. 
Capoeirista morto a facadas, jovem 
de 19 anos machucada a canivete 
no abdome com símbolo nazista, 
homens e mulheres ameaçados, 
espancados, violentados pelo sim-
ples uso de adesivos políticos.

Explicitação de voto contrário 
a determinado candidato é a razão 
das agressões. Discursos de apo-
logia à tortura, armas interpretadas 
em gestos e contidas em propostas 
de solução, discriminações raciais, 
de gênero, culturais e religiosas, 
desqualificações permanentes dos 
partidos e líderes políticos, home-
nagem à ditadura e torturadores. 
Ameaças generalizadas aos oposi-
tores que autorizam e justificam a 
desmedida violência.

Nossa democracia, tão jovem, 
hoje é ameaçada por uma candi-
datura medíocre, que esconde os 
reais interesses das forças neoli-
berais. Corremos o risco de voltar-
mos a ser uma nação subservien-
te, sem capacidade de futuro, com 
uma geração pobre ameaçada ao 
extermínio da fome, do abandono 
social e da guerra às drogas.

Os democratas, patriotas, de-
senvolvimentistas de todos os par-
tidos, os defensores da liberdade 

“O soldado da paz
não pode ser derrotado

Ainda que a guerra
pareça perdida

Pois quanto mais
se sacrifica a vida

Mas a vida e o tempo
são seus aliados

Não há perigo
Que vá nos parar”

Soldado da Paz, 
Paralamas do Sucesso

nas instituições públicas maiores, 
os protetores da Constituição Fede-
ral de 1988 não farão vista grossa 
ao precipício que se avizinha. Não 
permitirão que mais brasileiros 
morram por protestar contra ideias 
retrógradas. Armas como sinais 
de dedos nas mãos para crianças. 
Frases de mortes a adversários. 
Combate a partidos progressistas. 
O rechaço precisa estar de pronti-
dão. A resposta deverá ser firme. 
A omissão não tem lugar em mo-
mentos decisivos como este. Não 
seremos coniventes.

Amigos e amigas, nesta altura 
da eleição temos que ter serenida-
de, mais a saudável indignação e 
coragem. Sermos soldados, mas 
não na visão militarizada que mui-
tos pregam.

Temos que ser soldados como 
apela a letra da música de Herbert 
Vianna reproduzida no início deste 
texto. Soldados da paz. O Brasil 
quer paz, crescimento, diálogo e 
inclusão. O Brasil precisa de esta-
bilidade. Precisa de um governo 
comprometido com os interesses 
dos trabalhadores.

É importante que os trabalha-
dores tomem conhecimento das 
propostas e programas de governo 
para os próximos quatro anos.

Queremos vida. Democracia 
sim, ditadura não.

(Baseado no texto
da médica e deputada federal 

Jandira Feghali – PCdoB)

Rene Vicente 
Presidente do Sintaema

 Empresas Privadas

Trabalhadores da BRK
aprovam acordo com avanços!

Leia na página 3

Leia na página 2
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Os trabalhadores da BRK de Rio Claro, Santa Gertrudes, Porto Fer-
reira e Limeira aprovaram em assembleias realizadas na última semana a 
proposta negociada entre o Sintaema e a direção da empresa.

 Empresas Privadas

Acordo fechado na
BRK Ambiental

No dia 9 de outubro o sindicato esteve com representantes da empre-
sa em reunião que resultou na proposta apresentada: 4,19% de reajuste 
salarial, 5,2%, de reajuste nos benefícios de vale-refeição e vale-alimen-
tação, e auxílio-creche para as mães que voltam às funções no trabalho.

Parabéns! Sintaema presente na base pela valorização dos trabalha-
dores, juntos na luta!

Trabalhadores e trabalhadoras, confiram as propostas dos candidatos a presidente, 
comparem e façam a escolha de forma consciente. Estaremos juntos na luta!

 Eleições 2018

O QUE TEMOS A DIZER SOBRE A ELEIÇÃO?

Principais pontos do Plano de governo
Fernando Haddad (PT)

Educação
• Implementar Prova Nacional para Ingresso na 
Carreira Docente.
• Convênios com Estados para que o governo federal 
se responsabilize por escolas situadas em regiões de 
alta vulnerabilidade.
• Garantir que todas as crianças, adolescentes e 
jovens de 4 a 17 anos estejam na escola.

Saúde
• Revogação do teto de gastos para a saúde.
• Implantação total do SUS.
• Criação da Rede de Especialidades Multiprofissional 
(REM)

Meio ambiente
• Alcançar a taxa de desmatamento líquido zero até 
2020.
• Fiscalização do cumprimento do Código Florestal, 
incluindo o Cadastramento Ambiental Rural.
• Criação do Programa de Transição Ecológica.
• Criação de uma instância diretamente ligada à 
Presidência da República para coordenação de ações 
dos diferentes Ministérios.
• Apresentar a países vizinhos proposta de criação do 
Fundo de Adaptação dos países da América Latina e 
do Caribe.

Previdência
• Equilíbrio das contas da Previdência com a criação 
de empregos, formalização de atividades econômicas 
e ampliação da capacidade de arrecadação.
• Combate aos privilégios.
• Busca da convergência entre os regimes próprios 
da União, dos Estados, do DF e dos municípios com 
o regime geral.
• Manter a integração do sistema previdenciário com 
a Seguridade Social.

Trabalho
• Revogação da reforma trabalhista.
• Programa emergencial de empregos.
• Retomada imediata das obras paradas.
• Retomada dos investimentos da Petrobras.
• Retomada do Programa Minha Casa Minha Vida.

Empresas públicas
• Fortalecimento das empresas estatais.

Principais pontos do Plano de governo
Jair Bolsonaro (PSL)

Educação
• Reforçar ensino de disciplinas de ciências exatas e 
português.
• Ensino técnico em universidades.
• Fim da aprovação automática e do pensamento de 
Paulo Freire do currículo escolar.
• Criar escolas militares em todas as capitais.
• Incentivos na educação à distância.

Saúde
• Criação de prontuário eletrônico nacional interligado.
• Credenciamento universal de médicos.
• Criação de carreira para médicos de Estado.
• Inclusão de profissionais de educação física no 
programa de Saúde da Família.
• Reforço de saúde bucal de gestantes e neonatais.

Meio ambiente
• Não apresentou propostas.

Previdência
• Reforma da Previdência e migração paulatina do 
regime de repartição para o de capitalização (contas 
individuais)
• Criação de fundo para reforçar o financiamento da 
Previdência e compensar a redução de contribuições 
previdenciárias no sistema antigo.

Trabalho
• Nova carteira de trabalho verde e amarela, volun-
tária, para novos trabalhadores (onde o contrato 
individual prevalece sobre a CLT).

Privatizações
• Plano amplo de privatizações de estatais.

PARABÉNS, Francisca Adalgisa 
da Silva, presidente da APU, 

eleita pelos trabalhadores para o 
Conselho Deliberativo

por 1.733 votos.

PARABÉNS, Miguel Angelo Ferreira 
Teixeira, diretor do Sintaema, 

eleito pelos trabalhadores para o 
Conselho Deliberativo

por 1.303 votos.

PARABÉNS, Hilton Marioni dos 
Santos, diretor do Sintaema, 

eleito pelos trabalhadores para o 
Conselho Fiscal
por 1.346 votos.

Parabéns companheiros e parabéns aos trabalhadores que elegeram grandes 
camaradas de luta e representação.

Juntos na luta, juntos no Conselho Sabesprev!

Caros companheiros e companheiras, informamos a todos que os candidatos(as) apoiados(as) pelo 
Sintaema na eleição da SABESPREV foram eleitos para representar os trabalhadores.

As eleições foram realizadas de 1 a 5 de outubro, confira os candidatos indicados pelo Sintaema e eleitos 
para representar você trabalhador no Conselho Sabesprev:

Fonte: Sindicato dos Bancários de São Paulo

 Sabesprev

Parabéns aos eleitos!

 Sabesp

Auxílio-creche:
Reunião com as mães

No último dia 17, o Sintaema 
se reuniu com a CH, com represen-
tantes das mães usuárias do Centro 
de Convivência Infantil- CCI e com 
representantes das mães que rece-
bem o auxílio-creche para dar conti-
nuidade às tratativas sobre a questão 
das diferenças no pagamento do 
benefício.

Esta primeira reunião é resultado 
da mesa redonda solicitada pelo Sin-
taema no Ministério do Trabalho, e o 
desdobramento dessa mesa é que a 
empresa abriu um canal de negocia-
ção entre o Sintaema, as mães e a 
empresa para discutir a questão até 
fechar uma proposta construída em 
consenso para ser apresentada na 
próxima campanha salarial. 

Vale lembrar que a questão co-
meçou quando algumas trabalhado-
ras da categoria reclamaram que o 
auxílio-creche estava sendo pago de 
forma diferenciada para as mães que 
têm os filhos no Centro de Convi-

vência Infantil-CCI, ou seja, um valor 
maior do que está no acordo coletivo.

Na ocasião a CH confirmou que 
realmente, por uma situação ex-
cepcional, estava pagando valores 
maiores às mães que têm seus filhos 
no CCI, isto porque a empresa que 
prestava serviço ao CCI rompeu o 
contrato e interrompeu as atividades 
no dia 30 de dezembro 2017 alegan-
do que as instalações do local onde 
o CCI estava funcionando não eram 
adequadas.

A partir disso a Sabesp passou 
a reembolsar para as 55 mães que 
utilizavam o CCI valores maiores do 
que os valores pagos ao restante das 
outras trabalhadoras que têm seus 
filhos em outras creches na capital e 
no Interior.

O Sintaema entende que o au-
xílio-creche deve ser melhorado e 
que se torne igualitário para todas as 
mães da categoria.

Mães, estamos juntos!
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E mais uma vez os trabalha-
dores da Sabesp do Guarapiranga 
foram surpreendidos com o vesti-
ário totalmente alagado devido às 
fortes chuvas, nos dias 1º e 17 de 
outubro.

O problema é antigo, já vem há 
mais de 20 anos, e nesse período 
foram feitas pequenas reformas, 
reparos pontuais e paliativos, mas 
é preciso uma solução rápida, efi-
ciente e definitiva, haja vista que o 
período de chuvas está somente 
começando.

Dois anos atrás o Jornal do 
Sintaema noticiou o mesmo pro-
blema, e, em que pese a Sabesp 
estar com processo de licitação 
para resolver esta questão, a chuva 

 Sabesp

Planos de saúde: A luta continua!

A chuva não espera! Estrutura tarifária em pauta

A comissão de saúde, for-
mada pelo Sintaema, demais 
entidades representativas e repre-
sentantes da Sabesp se reuniu no 
dia 11 de outubro para discutir o  
plano de saúde.

Foi informado pela Sabesp 
que o edital está publicado desde 
o dia 5 e algumas empresas do 
mercado de saúde já acessaram 
o edital e se cadastraram para a 
concorrência. A Sabesp apresen-
tou as próximas etapas, entre 
elas o estudo dos percentuais de 
desconto salarial, implantação de 

O jovem Vinícius da Costa 
Vaz, ex-aprendiz da Sabesp, foi 
violentamente agredido por dois 
lutadores de Jiu-Jitsu na noite do 
último dia 13 de outubro, em uma 
lanchonete na Cidade de Itatiba.

 Vinícius estava na compa-
nhia de Paula, uma amiga, que 
encontrou outras duas amigas 
acompanhadas de dois lutadores 
de Jiu-jitsu e uma psicóloga e 
começaram a falar de política, foi 
quando os lutadores e a psicóloga 
alteraram os ânimos e gritaram 
aos berros serem eleitores de 
Bolsonaro.

O Sintaema participou do 
Simpósio da Estruturação Ta-
rifária da Sabesp, no dia 10 de 
outubro, na Secretaria de Esta-
do e Desenvolvimento Social, 
em São Paulo.

O objetivo do Simpósio é 
fazer estudos profundos sobre 
a revisão tarifária, que ocorre a 
cada quatro anos, verificando-
-se que toda alteração da estru-
tura precisa ser feita com caute-
la e previsões que assegurem a 
receita requerida para preservar 
a saúde financeira das empre-
sas e a devida prestação de ser-
viços para a população.

Nesse primeiro painel fo-
ram abordados o processo de 
definição das tarifas, o nível e 
a estrutura tarifária, os concei-
tos das revisões e reajustes da 
tarifa, o modelo adotado pela 
Agência Reguladora de Sane-
amento e Energia do Estado – 
Arsesp, bem como os modelos 

O Sintaema participou de audiência pública promovida pelo Sintius
no dia 10 de outubro na Câmara Municipal de São Vicente

sobre a MP 844/18. Na ocasião foi exposta a contrariedade
à medida que abre as portas para a privatização do saneamento.

A luta continua!

faturamento e cobrança, plano 
de comunicação interno, regras 
para os novos planos, criação de 
tabelas por faixa etária e avaliação 
de coparticipação. O Sintaema 
e demais entidades levantaram 
várias questões no sentido de 
garantir os direitos consolidados 
na regra do plano pleno de saúde 
dos trabalhadores. O pregão está 
previsto para o dia 26 de outubro 
e a próxima reunião da Comissão 
de Saúde para o dia 25 deste mês. 

Juntos na luta, juntos na saúde!

não espera, e os trabalhadores não 
aguentam mais.

Depois de muita luta, enfim a 
Sabesp está no processo licitatório 
e o pregão foi feito no último dia 
10, porém, enquanto a reforma 
não acontece o Sintaema reivin-
dica a execução de um plano de 
emergência porque chuva é boa na 
represa, não nos vestiários.

Vale ressaltar que tanto os tra-
balhadores operacionais quanto os 
administrativos do local estão se 
empenhando para ajudar na solu-
ção deste problema. Parabéns!

Faça chuva, faça sol,
estamos juntos!

adotados em outras agências 
nacionais ou internacionais.

O simpósio mostrou ainda 
as diversas formas de subsídio 
cruzado e os diferentes mode-
los de tarifas usados no Brasil 
e em outros países, inclusive a 
tarifa social. Foi destacada tam-
bém a importância das agên-
cias reguladoras na viabilização 
de políticas públicas e em sua 
capacidade de contribuir para 
o avanço de propostas para 
o setor de saneamento. Par-
ticiparam como palestrantes 
representantes da Arsesp, da 
Sabesp, do Banco Mundial e da 
Associação Brasileira de Agên-
cias de Regulação – ABAR. 

O Simpósio ainda terá mais 
três encontros nos quais o Sin-
taema participará como repre-
sentante dos trabalhadores do 
saneamento. 

Estamos juntos!

 Violência

Eleitores de Bolsonaro agridem
ex-aprendiz da Sabesp

Mais um caso de agressão violenta cometida sob o discurso de ódio
fomentado pelo candidato Bolsonaro

Já com o clima tenso, Vinícius 
e sua amiga Paula decidiram sair 
da lanchonete, e nesse momento 
um dos lutadores partiu para cima 
do Vinícius com violentos socos 
nas costas e na cabeça, gritando 
“Bolsonaro vai acabar com isso”, 
e depois com insultos de homo-
fobia e palavras de baixo-calão, 
enquanto a psicóloga ofendia aos 
gritos sua amiga Paula.

Quando Vinícius e Paula con-
seguiram sair da lanchonete os 
agressores partiram novamente 
para cima deles, porém foram 
contidos pelos garçons que traba-
lhavam no local. Vinícius afirma 
que o clima de ódio foi tão grande 
que temeu pela própria vida e que 
poderia ter acontecido um homi-
cídio como no caso do Mestre 
Moa (morto com facadas por elei-
tor do Bolsonaro), pelo simples 
fato de dizer que vota em Haddad.

A polícia foi acionada e os 
agressores fugiram, porém as 
placas dos veículos foram anota-
das, as vítimas registraram bole-

tim de ocorrência e ingressaram 
com representação no Conselho 
Regional de Psicologia – CRP.

Este é o aprendizado que o 
candidato Bolsonaro está passan-
do a seus eleitores: ódio, discri-
minação, desrespeito.

Mesmo com toda a agressão 
e intolerância das quais foi vítima, 
Vinícius deixa um recado aos jo-
vens: “Não desistam, nós somos 
o futuro e precisamos nos orga-
nizar”.

Diga não ao ódio, diga não
à intolerância contra as minorias!
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 Colônia de Férias

Sorteio para os feriados
de Natal e Ano Novo 

Alegria: a diversão
foi garantida na Festa do

Dia das Crianças

Dia 24 de novembro/2018, a partir das 9h:30,
na Sede do Sintaema

Favor chegar com 30 minutos de antecedência para pegar a senha. 

Valor das diárias: 
Casa pequena para 8 pessoas - R$140,00
Casa grande para 12 pessoas - R$160,00

Atenção: os sócios do Interior  que queiram participar do sorteio
terão que ligar e informar o nome e matrícula para o sorteio

até dia 23 de novembro de 2018.

Em alusão ao Dia da Criança o Departamento de Cultura, Esporte e 
Lazer do Sintaema promoveu uma grande festa na Colônia de Férias de 
Nazaré Paulista, no dia 13 de outubro.

Os pequenos se divertiram muito durante o dia com jogos, brinca-
deiras e guloseimas, e os papais e mamães curtiram um baile à noite ao 
som do DJ. Valeu!

De 26 a 29 de setembro ocor-
reu o 5º Encontro Internacional da 
Juventude Trabalhadora da Fede-
ração Sindical Mundial (FSM) do 
Cone Sul, na Venezuela.

O Sintaema e a CTB partici-
param da atividade. Esperamos 
que essa união e articulação das 
entidades sindicais que compõem 

 Juventude trabalhadora

5º Encontro Internacional da 
Juventude Trabalhadora da FSM

a FSM do Cone Sul possa criar 
um movimento de resistência não 
só contra o golpe no Brasil, mas 
também contra a guerra econômi-
ca promovida pelo imperialismo 
na Venezuela, contra o desgover-
no de Mauricio Macri na Argenti-
na, contra os ataques do império 
na Nicarágua e na Bolívia e outras 

lutas.
Para o Sintaema, fortalecer as 

organizações sindicais neste mo-
mento em que o fascismo volta 
a assombrar a América Latina é 
fundamental para impedir o avan-
ço dessas ideias conservadoras.

Além da crise do capital, o 
fortalecimento dos mecanismos 
de integração, as perspectivas da 
juventude trabalhadora diante da 
restauração neoliberal e propos-
tas do plano de ação e mobiliza-
ção da juventude trabalhadora fo-
ram abordados durante os quatro 
dias de encontro.

A quinta edição do evento, 
que ocorre em meio à uma con-
juntura de ataques aos direitos 
sociais e trabalhistas, será muito 
importante para unificar as lutas 
da juventude e fortalecer a classe 
trabalhadora mundial.

A Ascetesb – Associação dos Funcionários da CETESB realizou o 16º 
Campeonato de Pesca em Alto Mar nos dias 21, 22 e 23 de setembro, 
com premiações e delicioso almoço.

O Sintaema, que esteve presente no evento, parabeniza a todos pela 
saudável competição.

 Cetesb

Campeonato em alto mar
Polo Sé mantém

a tradição
Foi realizada nos dias 29 e 30 

de setembro a tradicional festa de 
confraternização dos trabalhado-
res da Sabesp - Polo Sé, na Co-
lônia de Férias de Nazaré Paulista.

Há 10 anos existe esta con-
fraternização, e o delicioso almo-
ço, promovido pelo Grêmio Sé, 
foi feito pela Sra. Marina, esposa 
do presidente do Grêmio, Carlos 
Alberto da Costa.

Parabéns a todos
pela participação!


