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Centrais sindicais realizarão um grande ato, participem!
Todos juntos na luta!



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

22 de Abril a 5 de Maio de 2019 - Acesse: www.sintaemasp.org.br2

Privatização mata!
PL 01/2019

O Sintaema parti-
cipou no dia 9 de abril 
da audiência pública 
na Alesp sobre a in-
clusão de “socieda-
des por ações” para 
as empresas públi-
cas Dersa, Emplasa, 
Imesp, Prodesp, Co-
dasp e CPOS, ou seja, 
o desmonte do poder 
público no Estado.

Todos os represen-
tantes dos trabalha-
dores destas empre-
sas que estão na mira 
do governo privatista 
foram unânimes em 
contestar essa inten-
ção de vender tais em-
presas, uma vez que 
são empresas que não 
são deficitárias, dão 
lucros à economia e 
prestam bons serviços 
ao que se propõem. 

A privatização 
dessas empresas que 
prestam serviços há 
décadas à sociedade 
significa aumento de 
tarifas, demissões de 
trabalhadores qualifi-
cados e precarização 
da mão de obra.

Foi destacado ain-
da na audiência que 

Trabalhadores estão juntos na luta
pela campanha salarial e contra a reforma

Categoria em ação

muitos serviços não 
podem sair do contro-
le do Estado.

Frente a toda esta 
tentativa de entrega 
das empresas públicas 

do Estado, foi proto-
colado um ofício para 
que o governador Do-
ria e o secretário Mei-
relles compareçam à 
assembleia para ex-

plicar os motivos des-
sas “sociedades por 
ações”.

Vale ressaltar que a 
audiência contou com 
a participação e apoio 

de vários parlamen-
tares, entre eles Leci 
Brandão (PCdoB), Car-
los Giannazi (PSOL) e 
Beth Sahão (PT), entre 
outros.

Vamos continuar na 
luta juntos  com os 

companheiros dessas 
empresas e pela não 

privatização dos 
serviços essenciais.

É empolgante ver a união dos trabalhadores e trabalhadoras
em volta da campanha salarial 2019 e contra a destruidora reforma da previdência.
O Sintaema vem conscientizando os companheiros sobre as perdas com a reforma e

a importância da mobilização para que se possa fechar um bom acordo coletivo. Estamos juntos! 

Cetesb - Agência Ambiental Embu das Artes Sabesp - Osvaldo Cruz Sabesp - Tiradentes

Sabesp - Polo de manutenção Itaquera Sabesp Ribeirão Pires Sabesp - Santo Amaro
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No dia 15 de abril o 
Sintaema se reuniu com 
mães e pais trabalhadores 
da Sabesp que têm filhos 
com direito ao auxílio-
-creche e auxílio-creche 
especial (para filhos com 
necessidades especiais).

Na ocasião os presen-
tes autorizaram o sindica-
to a avaliar a proposta que 
a empresa apresentou, já 
que haverá mudanças no 
Centro de Convivência In-

O presidente 
do Sintaema, José 
Faggian, esteve 
em Brasília no dia 
9 de abril e falou 
com preocupação 
da 1ª audiência da 
Comissão que tra-
ta da MP 868/18, a 
qual ele acompa-
nhou, e que abre 
as portas do sane-
amento à iniciati-
va privada. 

J u n t a m e n t e 
com a Frente Na-
cional em Defesa 
do Saneamento 
Ambiental, o Sin-
taema  ajudou  
na montagem de 
uma Adin- Ação 
Direta de Incons-
t i tucional idade 
contra a medida 
nefasta.

A luta
continua!

O Sintaema e de-
mais sindicatos se reu-
niram no dia 17 de abril 
com o Departamento 
de  Recursos Humanos 
da Sabesp para uma 
apresentação do PPR de 
2018, pago neste mês.

Foram apresentadas 
as características que 
compõem o PPR, como 
indicadores, índices de 
satisfação, perdas e nú-
meros de ligações, entre 
outros.

Depois da apresen-
tação o Sintaema rei-
vindicou que se abra a 
discussão sobre a forma 
de distribuição do PPR, 

Sintaema
reivindica distribuição 

igualitária do PPR

Auxílio-creche: Sintaema 
se reúne com mães 

Sabesp

Sintaema
foi até 

Brasília 
contra a 

privatização
do 

saneamento

Sintaema entrega carta aos 
deputados contra a privatização

do saneamento

MP 868/18

No dia 17 de abril o 
Sintaema realizou um 
ato com os trabalha-
dores na Assembleia 
Legislativa de São 
Paulo - Alesp contra a 
MP 818/18 que altera 
o marco regulatório do 
saneamento e abre as 
portas para a iniciativa 
privada.

Depois do ato em 
frente à Alesp os traba-
lhadores dividiram-se 
em grupos e foram de 
gabinete em gabine-
te entregar em mãos 
uma carta para cada 
deputado explicando 
os malefícios da MP, 
como o fim do subsídio 
cruzado, que é uma 
importante ferramen-
ta social para o acesso 
ao saneamento bási-
co, e pedindo o apoio 
dos parlamentares na 
luta pela derrubada da 
medida. Além do Sin-
taema e trabalhado-

res da Sabesp, Cetesb 
e Fundação Florestal 
participaram da ativi-
dade companheiros do 
Sintius, Sindae-Cam-
pinas, representantes 
da CTB, CUT e APU.

Juntos na luta 
contra a MP da sede 

e da conta alta!
Não à privatização 

do saneamento! 

que ao entendimento do 
sindicato deve ser igua-
litária por ser mais justa 
com todos os trabalha-
dores, já que os resulta-
dos dependem da atua-
ção de todos.

Esta é uma antiga 
reivindicação do Sintae-
ma que sempre fica para 
ser discutida pós-cam-
panha salarial, porém a 
empresa sempre apre-
senta o PPR já definido 
no final do ano, quando 
não há mais tempo hábil 
e espaço para modifica-
ções, por isso o sindica-
to pleiteia que se inicie 
a discussão durante a 

campanha ou no máxi-
mo no meio do ano.

A Sabesp pediu para 
que os sindicatos apre-
sentem uma proposta 
conjunta, porém o Sin-
taema frisou que é im-
portante que a empresa 
inicie essa discussão, 
inclusive apresentando 
uma proposta e que faça 
parte do debate.

Na reunião a em-
presa reiterou que a 
princípio o PPR de 2019 
continua com as mes-
mas orientações e com 
previsão de pagamento 
em abril de 2020.

Ao final o Sintae-
ma cobrou da Sabesp a 
apresentação do Plano 
de Cargos e Salários. A 
empresa confirmou que 
a previsão da apresenta-
ção é para este mês de 
abril, mas que ainda não 
tem o dia definido.

Juntos na luta!

fantil – CCI.
A Sabesp deve en-

cerrar o CCI, porém as 
atuais mães do CCI não 
terão nenhum prejuízo, 
uma vez que continua-
rão a receber o benefício 
igual ao que já recebem 
hoje até que os seus fi-
lhos percam o direito.  
Assim que essas crianças 
forem saindo do benefício 
do CCI os recursos que 
eram gastos com elas vão 

ser incorporados na mas-
sa, de forma que o auxílio-
-creche terá um aumento 
substancial, e ao final do 
processo, que deve se en-
cerrar em 2023, todas as 
mães terão um benefício 
bem melhor e igualitário.

O Sintaema encami-
nhará as negociações so-
bre o assunto e lutará pelo 
melhor resultado para to-
das as mães envolvidas. 
Estamos juntos!
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Foi prorrogado para 31 de 
dezembro deste ano o prazo para 
produtores rurais fazerem adesão 
ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA), tema da Medida 
Provisória 867/18.

Tal ato foi recebido com preocupação pelos 
especialistas que participaram da audiência no 
dia 10 de abril na Comissão que trata do assun-
to, em Brasília, porque o PRA dá oportunidade 
de produtores sanarem passivos ambientais e re-
cuperar a vegetação de modo a adequarem-se à 
legislação.

Portanto, postergar esse tipo de medida be-
neficia aqueles que não se regularizam, prejudi-
ca o meio ambiente e a imagem dos produtores, 
principalmente perante o mercado internacional, 
cada vez mais exigente.

Acordo fechado
na Aegea!

A quem 
interessa 

prorrogar a 
regularização 

ambiental?

Começam as negociações
na Opersan e Ecopolo

Empresas privadas Meio ambiente

Depois das nego-
ciações com a direção 
da Aegea o Sintaema 
fechou o acordo cole-
tivo dos companhei-
ros e companheiras 
da empresa: reajuste 
de 3,5% nos salários e 
4,5% de reajuste nos 
benefícios. Parabéns, 
estamos juntos!

A campanha salarial dos trabalhadores e tra-
balhadoras da Opersan (abaixo) e Ecopolo (à es-
querda) já está em andamento.

Neste mês de abril o Sintaema iniciou as tra-
tativas com os representantes dessas empresas 
para fechar um bom acordo coletivo para os com-
panheiros. 

Juntos na luta!


