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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

 Sabesp - Plano de Saúde

Leia na página 3

Vitória dos trabalhadores:
MP 844/18 foi derrotada!

Assembleia sobre o novo plano de 
saúde dos trabalhadores da Sabesp

Sintaema esteve em Brasília e venceu a luta contra a medida que abriria as portas do saneamento à iniciativa privada.
Vitória dos trabalhadores e do povo brasileiro contra a entrega do saneamento à privatização!

Dia 29 de novembro, às 18h,
na Sede do Sintaema. É muito importante a 

presença dos companheiros e companheiras!

Notícias do Jurídico:
Associados terão 

atendimento 
previdenciário 

novamente
Página 2
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 Notícias do Jurídico  Previdência

Atenção: o prazo para
entrega de documentos para

a ação dos aposentados
vai até o dia 30 de novembro

Contra a reforma da Previdência

Associados terão atendimento 
previdenciário novamente

Jornal do Sintaema                                                                                                            Curta nossa Página no Facebook: www.facebook.com/sintaemasp                                                        

O Departamento 
Jurídico do sindicato 
ingressará com ação 
com o objetivo de o 
trabalhador aposenta-
do que se encontra na 
ativa não mais con-
tribuir para o INSS. 
O prazo para que o 
trabalhador entregue 
os documentos ao 
Diretor do sindicato, 
ao Delegado Sindical 
ou no Departamento 
Jurídico vai até a da-
ta-limite de 30 de no-
vembro.

Em continuação ao 
Simpósio promovido 
pela Arsesp sobre os 
estudos da nova estru-
tura tarifária da Sabesp, 
o Sintaema participou 
do 4º painel que abor-
dou “Tarifa Social e as 
“Tarifas Não Residen-
ciais”, no dia 13 de no-
vembro.

O painel contou com 
representantes da Ar-
sesp, da Sabesp, da 
Fiesp e outras empre-
sas e órgãos que leva-
ram suas experiências 

Uma grande pan-
fletagem foi feita pelo 
Sintaema em defesa 
da Previdência Social, 
no dia 22 de novembro, 
em diversas estações  
do Metrô. É necessário 
que a população co-
nheça a importância da 
previdência e seus im-
pactos com a reforma 
proposta pelos grandes 
bancos através de um 
modelo privatizante. 

Antes de assumir o 
mandato, o presiden-
te eleito Bolsonaro já 
mostra a que veio. Ele 
e seu “guru” Paulo Gue-
des, que é homem do 
setor financeiro, têm in-
teresse de que a refor-
ma saia urgentemente, 

Para ampliar o leque de atendimento jurídico aos associados e associadas, 
a partir de 3 de dezembro o Sintaema disponibilizará novamente o atendimento 
na área previdenciária. Desta vez contaremos com a Matheli Advocacia Previ-
denciária Especializada, tendo à frente as Doutoras Elisabeth Sollitto e Mayra 
Thais, advogadas com vasto conhecimento na área. 

O atendimento contará com:

-Contagem de tempo de contribuição, situação cadastral junto ao INSS;
-Insalubridade e Periculosidade – busca de PPP;
-Aposentadoria especial;
-Aposentadoria por tempo de contribuição;
-Aposentadoria da pessoa com deficiência;
-Revisão de benefícios;
-Acidente do Trabalho, auxílios e pensões.

Neste primeiro momento, o atendimento será nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, 
das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Posteriormente o atendimento será com plantões semanais. Agende sua con-
sulta pelos telefones 11 3329-2500/ 3329-2501 ou juridico@sintaema.com.br

É o Sintaema na luta com os trabalhadores!

Contato: juridico@sintaema.com.br

Confira os documentos necessários:

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.

Estamos juntos na luta
e na justiça!

sem qualquer diálogo 
com o povo.

Bolsonaro e seus 
apoiadores defendem 
um modelo de capita-
lização (privado) com 
contas individuais que 
substituiriam o atual 
sistema de repartição 
financiado de modo 

tripartite, ou seja, que 
conta com a partici-
pação do Estado, das 
empresas e dos traba-
lhadores.

Vamos todos dizer não 
à nefasta reforma da 

Previdência!

 Simpósio

Estrutura Tarifária da Sabesp
As diversas formas de tarifa social

e expectativas sobre a 
formulação de uma ta-
rifa social transparente 
e justa.

Foram expostos os 
programas sociais e 
as dificuldades de re-
gularização de água e 
esgoto em áreas caren-
tes, sendo preciso um 
trabalho conjunto com 
a comunidade de cons-
cientização ambiental e 
ligações irregulares.

Neste painel foram 
mostradas também ex-
periências interessan-

tes, como na França, 
onde desde 2013 é proi-
bido o corte de água, já 
que a água é um direi-
to humano essencial, 
e em Uberlândia, onde 
até 20 mil litros a isen-
ção é total para famílias 
de baixa renda.

Tendo como desafio 
universalizar a água e 
o tratamento de esgoto, 
as discussões acerca 
da nova estrutura tari-
fária da Sabesp terão 
ainda um último painel 
envolvendo atores do 
setor no dia 5 de de-
zembro, e o Sintaema 
estará presente para 
contribuir nesse assun-
to sempre frisando o 
saneamento público de 
qualidade, visto pelo 
viés social e não mer-
cantilista.

Juntos na luta!

Sintaema na Estação Sé do Metrô

Último painel será no dia 5 de Dezembro

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 os trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP, que prestam serviço na base territorial do Estado de São Paulo 

para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 29 de novembro 
de 2018, às 18 horas, na Avenida Tiradentes, 1323 – Ponte Pequena – São Paulo - SP, 

com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Discussão sobre 
o Plano de Saúde dos trabalhadores da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP. 2- Assuntos Gerais.

Rene Vicente dos Santos
= Presidente =
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Com muita luta e 
esforços da Frente Na-
cional pelo Saneamen-
to Ambiental, da qual 
o Sintaema é membro 
atuante, a MP 844/18 
que, em sua essência, 
entregaria o setor para 
a iniciativa privada foi 
derrotada!

Não houve a vo-
tação na Câmara dos 
Deputados no dia 12 
de novembro, o gover-
no sabia que não tinha 
a maioria dos votos e 
perderia. E como a MP 
vence no dia 19, ela 
não será mais votada! 
A estratégia da FNSA 

 MP 844/18

 Sabesp - São Lourenço

Trabalhadores venceram mais uma batalha 
contra a privatização do saneamento

Na luta pelo adicional dos trabalhadores da Estação São Lourenço

Depois de meses de resistência e luta do Sintaema e demais entidades, a MP 844/18 foi derrotada. 
Parabéns aos trabalhadores!

em ganhar tempo e 
obstruir as votações foi 
fundamental para der-
rubar a MP. 

Desde quando a MP 
foi lançada, em julho 
deste ano, o Sintaema 
juntamente com as de-
mais entidades vinha 
lutando para que ela 
não fosse efetivada. 
Foram várias gestões 
junto a parlamentares, 
idas à Brasília, protes-
tos nas áreas da Sa-
besp, atos públicos na 
Alesp e muitas outras 
ações.

Esta importantís-
sima vitória se deve à 

luta de todos os ato-
res do setor que viram 
na medida, conhecida 
como a MP da seca e 
da conta alta, o fim do 
subsídio cruzado, já 
que a MP alteraria o 
marco regulatório do 
saneamento no sentido 
de que as empresas pri-
vadas acabariam fican-
do com os municípios 
rentáveis, enquanto as 
empresas públicas fi-
cariam com as cidades 
mais carentes, portan-
to, inviabilizaria o sub-
sídio.

A universalização 
dos serviços de água e 

esgoto é um desafio e 
uma meta a ser alcan-
çada, porém, deve ser 
um objetivo do poder 
público, deve ser visto 
pela ótica social, e não 
pela mercantilização da 

água.
Empresas privadas 

visam o lucro, o Estado 
deve visar o social, prin-
cipalmente tratando-se 
do acesso à água como 
um direito humano.

Parabéns a todos 
que acreditaram e lu-
taram contra mais esta 
tentativa de privatizar o 
saneamento.

Juntos na luta, 
juntos na vitória!

Em outubro deste 
ano a Sabesp suprimiu 
o adicional de periculosi-
dade dos trabalhadores 
da ETA São Lourenço. 
Prontamente o Sintaema 
se reuniu com represen-
tantes da empresa para 
contestar tal medida 
unilateral, haja vista que 

existe uma negociação 
na Delegacia Regional 
do Trabalho – DRT, na 
qual o processo ainda 
não foi concluído.

No dia 14 de novem-
bro o Sintaema se reu-
niu com a DRT para tra-
tar desse assunto e em 
breve será apresentado 

novo laudo sobre a peri-
culosidade no local.

Ainda nessa reunião, 
o Sintaema expôs outra 
questão, a da ausência 
da manutenção da em-
presa terceirizada na 
área, já que a subesta-
ção sofreu um problema 
de desligamento e quem 

fez a religação foi um tra-
balhador da Sabesp que 
se sentiu na responsabili-
dade de manter a subes-
tação funcionando para 
não desabastecer os lo-
cais atendidos na região.

Vamos continuar jun-
tos na luta pelo adicional 
dos companheiros!
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Há dois anos que o 
Sintaema vem lutando 
para que o município de 
Carapicuíba renove o 
contrato com a Sabesp, 
inclusive no último dia 
14 participou da audi-
ência pública sobre o 
Plano Diretor de Sanea-
mento da cidade e refor-

Desde 2014 está 
em trâmite na Câmara 
dos Deputados o PL 
7276/2014 que dispõe 
sobre regulamentação 
da profissão de Guar-
da-parque, e dá outras 
providências. 

De autoria do depu-
tado Marco Maia - PT/
RS, a aprovação do PL 
é de suma importância 
porque nossos compa-
nheiros da Fundação 
Florestal precisam ser 
valorizados nesta lou-
vável atribuição através 

 Sabesp

 Fundação Florestal

Trabalhadores lutaram e Sabesp 
continuará em Carapicuíba

Nossos guarda-parques
precisam ser valorizados!

Esporte
sem racismo

O Sintaema e o Grê-
mio da Sabesp de Ba-
rueri promoveram o 4º 
Festival Esportivo “Es-
porte Sem Racismo”, 
no dia 18 de novembro, 

çou a importância de a 
empresa continuar para 
que o projeto do plano 
possa ser cumprido com 
eficiência.

No dia 22 de novem-
bro, data da votação 
sobre a renovação, o 
sindicato esteve na Câ-
mara de Carapicuíba fa-

zendo gestões junto aos 
vereadores, e o resulta-
do da audiência foi uma 
vitória: o contrato com a 
Sabesp foi renovado por 
mais 30 anos no municí-
pio.

Parabéns a todos! 
Estamos juntos!

do combate à caça e à 
pesca ilegal.

O PL ainda designa 
como funções do guar-
da-parque o desenvol-
vimento de atividades 
de promoção da educa-
ção e interpretação am-
biental, preservação do 
meio ambiente, controle 
e vigilância, pesquisa e 
monitoramento, entre 
outros.

É importante que to-
dos participem da con-
sulta pública votando a 
favor deste projeto que 

está na Comissão de 
Finanças e Tributação 
da Câmara. 

Acessem o link e 
vamos lutar pela regu-
lamentação desta valo-
rosa profissão!

http://www.camara.
gov.br/proposico-
esWeb/fichadetra-
mitacao?idProposi-
cao=608872

Juntos na luta pe-
los guarda-parques da 
Fundação Florestal!

em alusão à Semana 
da Consciência Negra.

O evento reúne tra-
balhadores da Sabesp 
e a comunidade local 
que, juntos, fazem refle-

xões sobre o combate 
ao racismo com muito 
entretenimento e espor-
tes.  Já virou tradição!

Juntos na luta contra 
o racismo!


