
É hora de lutar por nossos direitos!
Campanha Salarial 2019

Agenda:

Sabesp
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O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal do

Ato de lançamento da Campanha Unificada
Contra a Privatização dos Serviços Essenciais
Dia 20 de março, às 17h, em frente a ALESP

- Sintaema | Metroviários -

Audiência Pública sobre a MP 868/18 e a
privatização dos serviços essenciais

Dia 20 de março, das 18h às 22h
Alesp – Auditório Dom Pedro I

Ato contra a Reforma da Previdência
Dia 22 de março, às 17 horas

Local: Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista

Seminário:
“Os que não têm acesso à água e ao saneamento”. 

Projeção do filme – “A Lei da Água”, seguido de debate
Palestra: Renato Tagnin - Arquiteto, urbanista,

professor e especialista em Meio Ambiente.
Dia 21 de março, das 18h30 às 22h

Local: Auditório do Sintaema. 

(Realização conjunta: ONDAS, FNSA, Sintaema,
Sindae Campinas, APU e Sintius).

Leia nas
páginas 3 e 4

Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher, milhares de manifes-
tantes lotaram o Vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e depois seguiram 
em passeata até a Praça Roosevelt pela luta das mulheres.

Foi um momento de reflexão e mobilização em torno de uma batalha 
pela igualdade e emancipação das mulheres, vítimas de uma opressão já 
milenar que sob o capitalismo ganha formas mais sutis e perversas e se ma-
nifesta com particular força e evidência no mercado de trabalho, onde as 
mulheres recebem salários menores e são vítimas de assédio moral e sexual.

Mulheres, estamos com vocês nesta luta que é de todos!

Cetesb

Comasa
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Depois de aprova-
das as pautas, o Sin-
taema entregou no 
último dia 27 a pauta 
de reivindicações dos 
trabalhadores da Sa-
besp à CH, e no ensejo 
pediu para que a dire-
toria se empenhe no 
atendimento das rei-
vindicações e estabe-
leça o quanto antes o 
calendário de negocia-
ções para que a pauta 
possa ser amplamente 
debatida. 

Na ocasião o Sin-
taema pediu infor-
mações sobre o an-
damento do Plano de 
Carreira, e a Sabesp 
informou que a con-

E mais uma pauta 
foi entregue, desta vez 
dos trabalhadores e tra-
balhadoras da CETESB 
à direção da empresa, 
no dia 27.

Todas as entidades 
presentes expuseram 
suas expectativas, e o 

Aprovação de pautas da Sabesp Capital (acima) e do Interior (Itapetiniga, abaixo)

O governo federal 
não desiste de tentar 
entregar os serviços de 
água e esgoto às empre-
sas privadas. O governo 
Temer, em um de seus 
últimos atos, editou em 
28 de dezembro a MP 
868/2018 para facilitar 
a privatização dos servi-
ços de abastecimento de 
água, coleta e tratamento 
de esgotos.

No ano passado, os 
movimentos sindical e 
popular, com muita or-
ganização e mobilização 

Sabesp: Trabalhadores da Capital 
e Interior aprovaram pauta

Sintaema entrega pauta e pede 
empenho nas negociações

A luta continua! Cetesb: Sintaema 
entrega pauta e 
avisa: nenhum 

direito a menos!

Campanha Salarial 2019

No dia 22 de feverei-
ro o Sintaema se reuniu 
com o Fórum das Entida-
des para debater formas 
de luta contra as amea-
ças de privatização que 
a MP 868/18 traz em seu 
conteúdo.

Trabalhadores e so-
ciedade serão afetados 
de forma negativa com 
essa MP, já que a privati-
zação dos serviços essen-
ciais como o saneamento 
significa aumento de ta-

A MP DA SEDE E DA CONTA ALTA ESTÁ DE VOLTA!
DIGA NÃO AO AUMENTO DA CONTA DE ÁGUA!

NÃO DEIXE SUA CIDADE SEM SANEAMENTO BÁSICO!

O que significará a aprovação da MP 868/2018:

rifas e precarização dos 
serviços.

Muitos países que 

entraram nessa estrada 
já retornaram para o po-
der público, uma vez que 

as experiências foram 
péssimas. Por isso a im-
portância de barrá-la. 

1. Que a água será 
tratada como mercadoria 
tal como qualquer outro 
produto, não como um di-
reito de todo o povo.

2. Se você já paga 
caro sua conta de água, 
isso irá piorar porque as 
empresas privadas estão 
interessadas em ter lucro 
e, para isso, têm que au-
mentar a conta.

ajudaram a derrotar ou-
tra MP que tinha o mes-
mo objetivo. 

Agora, o novo gover-
no pretende dar continui-
dade a essa proposta que, 

se aprovada, significará a 
total desestruturação do 
saneamento básico no 
Brasil, pois visa atender 
tão somente aos interes-
ses privados e não aos 

interesses da sociedade. 
Isso em um momento 

em que a sociedade bra-
sileira assiste estarrecida 
aos crimes patrocinados 
por empresas privadas 
como a Vale, em Mariana 
e Brumadinho, pois são 
orientadas para atender 
primordialmente a ga-
rantia do lucro e de boni-
ficações aos seus dirigen-
tes, mesmo que para isso 
as vidas das pessoas, das 
águas, da fauna e da flora 
sejam colocadas em risco 
de morte e destruição.

O que defendemos:
• Que o saneamento seja uma política pública de promoção de saúde e da igualdade social, com 

o controle estatal e popular dos serviços;
• Consagrar na Constituição: “Água e o Saneamento Básico como Direito Social, Humano e 

Essencial”, conforme Resolução da ONU;
• Garantir o acesso de todos à água de qualidade e aos serviços públicos de saneamento básico 

de forma universal e integral, com transparência nas ações e submetido ao controle social;
• Que o Saneamento Básico seja prioridade de Estado, com recursos garantidos de forma perene 

e permanente conforme previsto no PLANSAB;
• Implementar a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e o Plano Nacional de 

Saneamento básico (PLANSAB);
• Instituir o Fundo Nacional de Universalização para o Saneamento Básico e subsídios para a 

população de baixa renda.

3. Hoje funciona as-
sim: As tarifas arrecada-
das nas cidades mais ricas 
ajudam a garantir os servi-
ços de água e esgoto para 
as cidades mais pobres. 
Com a MP 868 as cidades 
ricas, que mais arrecadam 
com a conta de água, vão 
ficar com as empresas pri-
vadas e as cidades pobres 
ficarão com as prefeituras 

ou com o Estado, que não 
terão condições de garan-
tir água e esgoto para seus 
moradores.

Resumo: Os mais ri-
cos ficarão mais ricos e os 
mais pobres ficarão mais 
pobres.

4. Vai acontecer com 
a conta de água o que 
aconteceu com a conta 
de luz. Depois da privati-

zação a conta ficou muito 
cara e o lucro das empre-
sas privadas é mandado 
para os países onde essas 
empresas têm sua sede. 
Isso se chama transferên-
cia de riquezas.

5. Vamos voltar a con-
viver, de forma mais inten-
sa, com doenças que ha-
viam sido erradicadas há 
muito tempo no nosso País.

No mundo todo, a 
onda da privatização do 
saneamento com suas 
falsas promessas está 
sendo revertida. 

Há forte tendência 
para que as cidades re-
tomem para si a presta-

ção de serviços de água 
e esgotos, motivados 
por: desempenho medí-
ocre das empresas pri-
vadas; subinvestimento;  
disputas sobre custos 
operacionais e aumento 
abusivo de preços; di-

ficuldade em fiscalizar 
empresa privada; falta 
de transparência finan-
ceira; má qualidade de 
serviço.

Isso acontece em 
cidades como Paris, 
Berlim, Atlanta, Johan-

nesburg, Buenos Aires, 
Kuala Lumpur, Indiana-
polis, La Paz, Turim.

Por isso vamos lutar 
e exigir dos Deputados 
Federais e Senadores do 
nosso Estado que essa 
MP não seja aprovada.

Quem pertencia à 
nossa categoria anterior-
mente a 28 de janeiro de 
1993 e estava trabalhan-
do entre janeiro de 1989 
e abril de 1990, caso 
ainda não tenha aderido 
ao acordo, ainda poderá 
fazer. Para isso, deve en-
viar, através de seu pró-
prio correio eletrônico, 
uma mensagem para o 
Departamento Jurídico 
do SINTAEMA (juridi-
co@sintaema.com.br), 
contendo nome, matrí-
cula, telefone e a soli-
citação da relação de 
documentos necessários 
e fichas a serem preen-
chidas.

Lembrando que a 
Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) está aceitando 
apenas os pedidos dos 
sócios do Sintaema na 
atualidade, sendo ne-
cessária a comprovação 
através da Ficha de Fi-
liação, que deve ser en-

Notícias do Jurídico
Reflexos no FGTS para o caso 

dos Expurgos Inflacionários do 
Plano Verão e do Plano Collor

viada pelo Sindicato á 
CEF, sendo assim poderá 
haver a necessidade da 
atualização da Ficha de 
filiação, que será solici-
tada pelo Departamento 
Jurídico posteriormente.

Mas, atenção! A 
maioria de nossa catego-
ria já aderiu a este acor-
do desde 2002. Muitas 
vezes, com o passar do 
tempo, nos esquecemos 
desse fato. Caso já tenha 
aderido, a Caixa Econô-
mica Federal não aceita-
rá um novo pedido.  

Além disso, não de-
vemos confundir este 
caso com a outra ação 
que movemos contra a 
Caixa Econômica Fede-
ral, sobre a correção do 
FGTS. Tal ação, encon-
tra-se suspensa, assim 
como toda que tem o 
mesmo pedido, aguar-
dando uma decisão do 
Superior Tribunal de 
Justiça. 

Mas uma vez a luta será fundamental para que o setor de saneamento não seja privatizado aprofundando o 
caos social sobre a população mais pobre da nossa Nação e elevando o preço das tarifas para todos os cidadãos.

Pela Universalização do Acesso aos Serviços de Saneamento Básico com qualidade e controle social. Pelo for-
talecimento do papel do Estado como indutor do desenvolvimento das políticas públicas. Contra todas as formas 
de privatização.

ÁGUA É DIREITO E NÃO MERCADORIA! Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental

Graças à atuação do Sintaema e seu departamento 
jurídico, em breve os trabalhadores que recebiam kit 
de desinfecção para lavar os uniformes em casa terão 
seus uniformes lavados pela empresa.

Essa determinação aconteceu em mesa de entendi-
mento entre o Sintaema e a Sabesp na Superintendên-
cia Regional do Trabalho de SP, no dia 22 de fevereiro, 
em continuação à mesa ocorrida em 30 de novembro 
de 2018 relativa à desinfecção dos uniformes dos traba-
lhadores da Sabesp expostos a agentes biológicos.

A Sabesp disse que avançou nos estudos referen-
tes ao processo de lavagem dos uniformes e firmou o 
compromisso de adotar a lavagem industrial e encerrar 
o fornecimento do Kit de lavagem imediatamente após 
a implantação da nova prática. A empresa disse ainda 
que a nova metodologia será aplicada apenas para os 
trabalhadores que se enquadram nos dispositivos le-
gais (art.1º da Lei 12.254/2006) e que para tanto conta 
com o apoio dos sindicatos.

Um prazo de 90 dias foi solicitado pela Sabesp para 
a conclusão da definição do modelo e levantamento de 
preços. Sem dúvida, esta é uma vitória pontual dos tra-
balhadores que lutaram para esse desfecho favorável 
que se aproxima, uma vez que esses companheiros não 
querem expor suas famílias a riscos biológicos ao lavar 
os uniformes em casa. Uma nova mesa de entendimen-
to será realizada em 7 de junho de 2019.

Juntos na luta pela saúde dos trabalhadores!

Sabesp

Vitória: Trabalhadores 
não precisarão mais lavar 

uniformes em casa

Com bastante par-
ticipação e discussão, 
foi aprovada nos dias 
25 e 26 de fevereiro  a 
pauta de reivindica-
ções em assembleias 
dos trabalhadores da 
Sabesp do Interior e 
Capital, respectiva-
mente. 

Juntos na luta por 
nossos direitos e 

conquistas!

sultoria contratada 
está fazendo as altera-
ções na régua salarial 
e carreiras, com pro-
postas motivacionais, 
e que a próxima etapa 
será apresentar o pla-
no para os superinten-
dentes, diretoria cole-
giada e depois debater 
com os sindicatos para 
a aprovação final pelo 
Codec.

O Sintaema tam-
bém pediu informa-
ções sobre a situação 
do PPR, e a empresa 
disse que as metas 
operacionais já fo-
ram todas superadas, 
faltando somente a 
margem EBTDA e o 

índice de satisfação, o 
que deve ocorrer na 2ª 
quinzena de março.

Quanto ao plano de 
saúde em discussão, a 
Sabesp se comprome-
teu a trazer o represen-
tante da Funcesp para 
uma apresentação aos 
sindicatos no início de 
abril. A previsão de 
implantação do plano 

é junho deste ano.
Outros assuntos 

foram tratados, como 
a importância de a Sa-
besp intensificar a fis-
calização nas áreas em 
relação à segurança e 
saúde do trabalhador 
sempre que for detec-
tado pelo Sintaema 
problemas desse tipo, 
o que melhoraria mui-
to as condições dos 
trabalhadores e evita-
ria fazer as denúncias 
junto ao Ministério Pú-
blico. 

A Sabesp disse que 
já tem alguns planos 
de ações nesse sen-
tido, mas aceitou a 
sugestão do sindicato 
para fazer um trabalho 
conjunto e preventivo.

Pauta entregue,
agora é lutar

para conquistar!
Estamos juntos!

presidente do Sintae-
ma, José Faggian, disse 
que pretende negociar 
partindo do patamar do 
que já existe no acordo, 
nenhum direito a me-
nos e que os trabalha-
dores precisam ser valo-
rizados.

Faggian também 
frisou a importância do 
reconhecimento da data-
-base e da ultratividade, 
para que o acordo atual 
seja mantido até que o 
fechamento do próximo 
acordo, além de enfatizar 
a intenção de já se avan-
çar nas cláusulas que não 
dependem de recursos 
financeiros, como banco 
de horas.

Paganotto se com-
prometeu a levar a pauta 
ao RH, disse que está de 
portas abertas e vai ten-

tar o melhor que puder 
no atendimento da pau-
ta.

Disse ainda que pre-
tende fazer ações no 
sentido de a CETESB ser 
mais conhecida pela po-
pulação, da sua impor-
tância para a sociedade 
e de alavancar outras re-
ceitas para a empresa.

Vamos à luta 
por um acordo 
coletivo com 

avanços!

Brumadinho

O Sintaema participou no dia 25 de feve-
reiro  na Assembleia Legislativa da audiência 
pública sobre as barragens em São Paulo, as-
sunto em pauta depois do desastre que vitimou 
centenas de pessoas em Brumadinho, quando 
a barragem da Vale se rompeu.

A audiência apontou a insegurança no que 
tange as mais de 7 mil barragens espalhadas 
pelo Estado sem fiscalização e em condições 
de abandono. Foi lembrado na audiência os 30 
dias do crime cometido pela VALE e a inope-
rância do governo federal em punir a empresa 
diante dos poderosos.

Durante a audiência, o Sintaema pediu e os 
parlamentares presentes se comprometeram a 
elaborar um projeto para que haja mais fiscali-
zação no setor de saneamento no que diz res-
peito à segurança dos trabalhadores do setor.

Vamos continuar lutando por mais seguran-
ça para os trabalhadores e cobrando respostas 
e providências no crime de Brumadinho! Jun-
tos na luta em prol das vítimas do lucro!

Quando a ganância pelo
lucro está acima da vida
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O Sintaema se reu-
niu com representantes 
da Fundacentro - Fun-
dação Jorge Duprat de 
Segurança e Medicina 
do Trabalho e da Sabesp 
para iniciar os estudos 
e diagnósticos sobre a 
Norma Regulamentado-
ra- NR para os trabalha-
dores do saneamento, 
no dia 12 de março.

A NR é muito im-
portante porque tem 

Para dar continui-
dade às tratativas so-
bre o plano de saúde 
dos trabalhadores da 
Sabesp, a Comissão de 
saúde, da qual o Sinta-
ema faz parte, se reuniu 
com representantes da 
empresa no último dia 
26.

Foram abordados 
os trâmites administra-
tivos, jurídicos e con-
tratuais para viabilizar 
a operação dos planos 
de saúde dentro dos 
parâmetros fixados na 
licitação 04094/18, na 
qual foi firmado o com-
promisso de seguir a 
licitação à risca em to-
dos os aspectos, como 
exemplo os planos 1, 2, 
3, 4 e 5.

Também houve a 
presença do represen-
tante da Funcesp – Fun-
dação Cesp, que escla-
receu as dúvidas sobre 

O Sintaema vem 
se reunindo com tra-
balhadores de empre-
sas privadas para a 
montagem de pauta 
e início das negocia-
ções.

No dia 27 de fe-
vereiro o Sintaema se 
reuniu com os traba-

Campanha salarial já começou!
Empresas Privadas

lhadores da Comasa, 
em Santa Rita do Pas-
sa Quatro.

Já no dia 28 foi a 
vez dos companhei-
ros e companheiras 
da Águas de Casa 
Branca aprovarem a 
pauta rumo ao primei-
ro acordo coletivo.  O 

Sintaema já se reuniu 
com a direção e vai 
continuar em negocia-
ções. 

E na Aegea Sane-
amento e Participa-
ções, o sindicato se 
reuniu no último dia 
7 com representantes 
da empresa de Santa 

Ser Mulher é ser de Luta!
Mais um 8 de Março, mais um dia internacional 

das mulheres, data instituída em 1975 pelas Nações 
Unidas com a principal bandeira de igualdade entre os 
gêneros. 

Passaram-se 44 anos e as mulheres continuam a ver 
crescer diariamente o machismo no Brasil, onde a cada 
um minuto nove mulheres foram agredidas em 2018 e 
três mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no 
mesmo ano (Fonte: Agência Patrícia Galvão).

Em 2019, não bastasse todo tipo de sofrimento pelo 
qual passam as mulheres, ainda vemos ser enviado 
ao Congresso Nacional a proposta de Reforma da 
Previdência que ataca diretamente as suas vidas 
aumentando o tempo de contribuição e a idade mínima 
necessária para a aposentadoria.  

Ignoram que, além de as mulheres trabalharem fora, 
ainda são responsáveis pela criação de dos filhos e pelo 
trabalho doméstico. Ignoram que as mulheres recebem 
salários menores e trabalham em locais de maior 
rotatividade, ou seja, elas são sempre as primeiras a 
serem demitidas quando há corte de pessoal.

Portanto, não podemos permitir que mais esse 
ataque seja  imposto às mulheres. Ser mulher é ser de 
luta e é na luta que vamos reverter essa situação.

Por isso convidamos a todas para o ato no dia 22 
de março contra a Reforma da Previdência.

Não à Reforma
da Previdência!

Bárbara D’Oeste para 
dar início às negocia-
ções dos trabalhado-
res e trabalhadoras. A 
data-base é março.

Estamos juntos na 
luta com os compa-
nheiros e companhei-
ras das empresas pri-
vadas.

Iniciam-se as 
reuniões com a 
Fundacentro

Segurança e Saúde

Núcleo de Mulheres

como objetivo começar 
a definir os registros téc-
nicos e legais sobre as 
características mínimas 
de segurança e saúde 
ocupacional. 

As premissas serão 
elaboradas por um gru-
po técnico formado por 
membros do governo, 
patrões e empregados.

Estamos juntos na 
luta pela saúde e segu-
rança do trabalhador!Comissão de saúde se reúne com a Funcesp

Sabesp – Plano de saúde

a rede, planos, abran-
gência, operação e cen-
tral de atendimento.

O representante 
apresentou o interesse 
da Funcesp em fazer a 
gestão dos planos de 
saúde da Sabesp, e res-
saltou que ainda exis-
tem os trâmites junto 
aos órgãos reguladores 
e fiscalizadores a se-
rem consultados, como 

o Tribunal de Contas, 
ANS e Previc, entre ou-
tros, bem como a apro-
vação final do Conselho 
Deliberativo da Fun-
cesp.

De acordo com a 
reunião, o detalhamen-
to, números e alcance 
da rede serão a nível 
nacional, e os planos 
manterão todas as ca-
racterísticas já apre-

sentadas. Assim que a 
proposta final for de-
finida e apresentada 
com todos os detalhes 
à comissão de saúde o 
Sintaema realizará uma 
assembleia novamente 
para decidir junto aos 
trabalhadores qualquer 
alteração no plano.

 Estamos atentos! 
Juntos na luta pela saú-
de dos trabalhadores! 

Aegea Saneamento e participações Águas de Casa Branca


