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O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal do

Editorial

A terra é Redonda, pode acreditar!

Por mais absurdo que possa parecer, 
uma pesquisa realizada pela Datafolha 
no mês de julho de 2019 constatou que 
7% dos habitantes da Terra Brasilis acre-
ditam que a terra é plana, ou seja, 11 mi-
lhões de pessoas. 

Em 1988, depois de um longo e tene-
broso inverno, compreendido pelo pe-
ríodo da ditadura militar e os primeiros 
anos da redemocratização, aprovamos 
a Constituição Cidadã que pretendia a 
construção do estado de bem-estar social 
existente na Europa. 

Apesar da boa vontade dos parlamenta-
res constituintes, a Constituição cidadã foi 
rejeitada desde o início pelo DNA escrava-
gista da elite nacional e jamais implanta-
da de fato, o que foi favorecido em grande 
medida pela onda neoliberal que àquela 
época já dominava o cenário político oci-
dental, ou seja, os ventos haviam muda-
do e perdemos o time para construir uma 
Nação mais igualitária, pontuando que de 
1950 a 1980 o Brasil cresceu a taxas pare-
cidas com as que a China cresce hoje. 

Infelizmente a renda se concentrou nas 
elites e nas classes médias, e o ambiente 
criado pela ditadura permitiu que os salá-
rios fossem achatados empobrecendo bru-
talmente a classe trabalhadora.

Em 2016, o Brasil passou por um golpe 
que alçou ao poder um fantoche das elites, 
principalmente a financeira, que retomou 
uma agenda que estava guardada na gave-
ta havia 13 anos. Essa agenda contém di-
retrizes que dizem respeito aos interesses 
do mercado e do capital estrangeiro em 
detrimento dos interesses do povo brasi-
leiro. Ao ser aplicada iniciou um processo 
de ataque aos direitos dos trabalhadores e 

entrega das riquezas nacionais.
Na feira de Hannover, em 2011, o go-

verno alemão lançou um projeto estraté-
gico chamado Indústria 4.0 e que visava 
potencializar a introdução das tecnolo-
gias “disruptivas”(mudanças velozes e 
impactantes que rompem o padrão vi-
gente) na indústria. 

A forma capitalista de produção passa 
por profundas mudanças, estamos viven-
do a quarta revolução industrial. Essa nova 
fase do capitalismo traz inovações tecnoló-
gicas, dentre elas a grande capacidade de 
processamento de dados, robótica avan-
çada, computadores com capacidade de 
aprendizado, realidade aumentada e veí-
culos autônomos, entre outras.

Essas inovações tecnológicas, quando 
“orquestradas” pela internet de alta ve-
locidade e introduzidas na produção re-
volucionam as fábricas aumentando bru-
talmente a produtividade (produzir mais 
com menos recursos), flexibilidade (pas-
sando da produção em série para a pro-
dução personalizada), e a qualidade dos 
produtos, além de diminuir cada vez mais 
a necessidade de trabalho vivo.  

Enquanto na ciranda mundial investe-
-se em tecnologia de ponta e em fábricas 
inteligentes, no Brasil passamos por um 
processo de desindustrialização e retoma-
mos a posição dos tempos da colônia de 
país agroexportador. Os recursos para edu-
cação são reduzidos, o petróleo da Petro-
bras, que poderia ser usado para melhorar 
a vida das novas gerações, é entregue ao 
capital estrangeiro e a Embraer, que pode-
ria ser nossa porta de entrada na quarta 
revolução industrial, foi entregue aos EUA, 
país de predileção do atual ocupante da 
cadeira presidencial. 

Entramos assim em mais uma fase de re-
gressão, não conseguimos dar continuidade 
ao ciclo virtuoso que vinha ocorrendo desde 
2003 e que poderia ser aprofundado com os 
recursos do pré-sal. Não construímos o esta-
do de bem-estar social e a Constituição Ci-
dadã está sendo rasgada em praça pública, 
e mais uma vez perdemos a oportunidade 
de construir um país mais igualitário.

A cabeça do empresariado nacional, 
que deveria estar pensando na introdução 
das tecnologias da indústria 4.0 em suas 
empresas está maquinando a retirada de 
direitos do povo pobre. 

O ambiente criado pelo golpe de 2016 
propiciou uma reforma trabalhista que não 
foi possível nem sob a falta de democracia 
à época da ditadura militar. Porém, con-
forme já sabíamos o período pós-reforma 
trabalhista não foi o que se havia vendido. 

O desemprego aumentou, e mesmo os 
contratos precarizados não tiveram a rele-
vância esperada, talvez pela prática usual 
dos empresários brasileiros que estão acos-
tumados à ilegalidade (que continua sendo 
mais barato que o contrato precário), o que 
põe por terra outro argumento da reforma 
que dizia que o problema da informalidade 
eram os direitos trabalhistas. 

E por fim, talvez o efeito mais deleté-
rio do golpe de 2016 foi criar as condições 
para a eleição do atual governo, saímos 
de um governo golpista para um governo 
imbecilizado e entreguista, que proclama 
total subserviência aos EUA.

A regressão é grande, vasta, e atinge 
setores estratégicos para a soberania do 
país como energia e tecnologia, setores 
estratégicos para o futuro das novas ge-
rações como a educação em todos os ní-
veis, e atinge também o futuro da classe 
trabalhadora em todas as esferas que sofre 
com o desemprego, a perda de direitos e o 
fim da aposentadoria que virá por meio da 
reforma da previdência. Entramos na era 
da quarta revolução industrial em um país 
com tecnologia da segunda e legislação 
trabalhista que regrediu à primeira. 

Porém, sabemos que o movimento 
dialético da história da luta de classes pro-
duz o que é necessário para avançar, e a 
nós, classe trabalhadora, cabe lutar, o que 
jamais deixaremos de fazer. Ainda que eles 
bradem que a terra é plana, ela é redonda, 
ela gira e vai continuar girando!

Pra cima deles! Unidade e muita luta! 

José Faggian
Presidente do Sintaema
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Seminário

Os desafios da universalização
do saneamento no Brasil 

Evento abordou a busca e os meios para o acesso do saneamento a 
todos e as mazelas do PL 3261/19, em pauta no Congresso federal

“Ainda não conseguiram implantar 
esse projeto graças ao movimento dos 
trabalhadores, por isso é importante 
manter a resistência e mobilização. 
O conhecimento e colaboração dos 

profissionais da área não podem ser 
ignorados ” – Orlando Silva

“Apoiamos e estamos do lado de quem 
defende nosso patrimônio público, 

estamos do lado dos trabalhadores e da 
população” – Donizete de Freitas

“Estudos realizados pelo ONDAS mostra 
que a oferta dos serviços de saneamento 
subiu mais que o PIB nos últimos anos, 
portanto, o real objetivo deste projeto 
é ampliar a participação da iniciativa 
privada no setor. O que está por trás 
disso tudo é a privatização de tudo 

o que é público” – Edson Aparecido- 
Secretário Executivo do ONDAS.

“Nas privatizações as tarifas sobem 
mais que a inflação”

Evandro Biancarelli – Assemae

Água é vida, é um direito!
Não à privatização do
saneamento no Brasil!

Confira algumas citações:

Frente a esse quadro, no qual o PL 
3261/19 está quase em fase final para 
ir ao plenário, em Brasília, é necessário 
intensificar a luta, defender a titularida-
de dos municípios e a gestão comparti-
lhada nas regiões metropolitanas, lutar 
por tarifas justas e contra esse desmonte 
pretendido no saneamento.  

“É loucura querer tirar o contrato de 
programa, somos contra”
Roberval Tavares – ABES

“Vão querer privatizar a Sabesp e 
outras empresas rentáveis porque o 
capital quer lucros, não vão querer 

investir em regiões carentes”
 Francisca Adalgisa – APU

“O modelo atual tem problemas, porém 
é eficiente, não deve ser privatizado. A 
tarifa de energia cresceu mais de 200% 

depois da privatização”
Chicão – Fenatema.

“Água e saneamento são questões de 
saúde pública, precisamos dialogar 

com os parlamentares para não 
aprovar esse projeto”

Ari Girota – Stipdaenit /Niterói.

“Nunca lutamos contra tantos ataques, 
não é nem contra o Estado mínimo, 
é contra à inexistência do Estado” – 
Agenor Soares – Sindae/Campinas.

“É preciso entender o contexto em 
que estamos, há um projeto nefasto 

de entrega do patrimônio público 
que começou em 2016 com o golpe e 
vem caminhando a passos largos, e o 
saneamento está na lista. Precisamos 

dialogar com a sociedade que será 
atingida com a privatização do 

saneamento, explicar que a iniciativa 
privada não tem compromisso com o 
social”- José Faggian, presidente do 

Sintaema.

Como parte dos 
seminários regio-
nais que vêm sen-
do realizados pelo 
país pela Comissão 
Especial da Câma-
ra que analisa o PL 
3261/19, que alte-
ra o marco legal 
do saneamento, o 
Sintaema e o gabi-
nete da Deputada 

estadual Leci Bran-
dão (PCdoB) pro-
moveram o Semi-
nário “Os desafios 
da universalização 
do saneamento no 
Brasil”, no dia 30 
de setembro, na 
Assembleia Legis-
lativa de São Paulo.

Rico em infor-
mações, estatís-

ticas e pontos de 
vista, o seminário 
mostrou que as 
colocações foram 
ao encontro da 
opinião comum 
de que o setor de 
saneamento não 
pode ser privatiza-
do, e que, portan-
to, o PL 3261/19 
não pode ser apro-

vado, bem como 
as medidas pro-
visórias que con-
tinham o mesmo 
teor e foram der-
rubadas graças à 
pressão dos traba-
lhadores do setor e 
parlamentares que 
são contra a priva-
tização do sanea-
mento. 

Os motivos são 
consistentes: des-
respeita a Cons-
tituição  no que 
tange ao direito à 
água, acaba com 
o subsídio cruzado 
(fundamental fer-
ramenta para ga-
rantir saneamento 
aos menos favo-
recidos) e com os 
contratos de pro-
grama, deve en-
carecer a conta de 
água e escancarar 
as portas do setor 

à iniciativa priva-
da. Em dezenas de 
cidades pelo mun-
do esta experiên-
cia foi desastrosa 
e o poder público 
está retomando os 
serviços.

O seminário con-
tou com o apoio e 
presença do deputa-
do federal Orlando 

Silva (PCdoB), do 
assessor da depu-
tada Leci Brandão, 
Donizete de Freitas 
e representantes 
da CTB, Fenatema, 
FNU, Fama, ON-
DAS, APU, MAB, 
ABES, Fórum Pau-
lista de Combate 
aos Agrotóxicos e 
vários sindicatos.  



• Haverá idade mínima para se 
aposentar, que vai variar conforme o 
nível de insalubridade

Regra de transição
Trabalhadores se aposentarão antes 

da idade mínima quando a soma da ida-
de com o tempo de contribuição for de:

66 Pontos
Para atividades que exijam 15 anos 

de efetiva exposição
76 Pontos
Para atividades que exijam 20 anos 

de efetiva exposição
86 Pontos
Para atividades que exijam 25 anos 

de efetiva exposição

Cálculo
• Vai deixar de ser integral (100% 

da média salarial) 
• Passará a ser calculada como os 

demais benefícios (60% da média mais 
2 pontos percentuais para cada ano 
além dos 20 anos de contribuição)

• O texto também estabelece o va-
lor da aposentadoria a partir da média 
de todos os salários (em vez de permitir 
a exclusão das 20% menores contribui-
ções), o que diminuirá o valor final.

Conversão
• Não haverá bônus na conversão 

do tempo especial em comum para ati-
vidade exercida após a reforma

Fonte: Agora/SP
Duas medidas provisórias tranca-

ram a pauta no senado, e a reforma so-
mente deverá ser votada no dia 22 de 
outubro, segundo a previsão. Portanto 
vamos seguir juntos contra o fim das 
aposentadorias, o trabalhador brasilei-
ro não aguenta mais tanto retrocesso!

Estamos juntos!

Tempo de 
contribuição 

especial
Idade mínima

15 Anos 55 anos

20 Anos 58 anos

25 Anos 60 anos

Aposentadoria Especial
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Reforma da Previdência

Para entender o desmonte
que querem fazer na aposentadoria

O governo está sedento em retirar di-
reitos consagrados dos trabalhadores no 
que diz respeito à aposentadoria. 

Além de desmontar as leis traba-
lhistas para atender ao patronato, a re-
forma da previdência é mais um duro 
golpe na cabeça dos trabalhadores bra-

sileiros. Ao invés de promover a taxação 
das grandes fortunas, ou uma reforma 
que tirasse tarifas exorbitantes que to-
dos pagam aos bancos, o governo prefe-
re mandar a conta para a já tão sofrida 
classe trabalhadora.

Muitos foram os protestos e atos contra 

esse desmonte, e a luta continua, já que 
a votação em segundo turno foi adiada. 

Graças a esta luta dos trabalhadores e 
dos parlamentares que são contra a refor-
ma, muitos pontos foram desidratados. 
Mesmo assim, essa reforma prejudicará 
os trabalhadores de forma jamais vista.

Confira as principais mudanças propostas na PEC nefasta:

Aposentadoria por tempo 
de contribuição

Regra atual
O benefício exige 30 anos de contri-

buição (mulheres) e 35 anos (homens), 
sem idade mínima

Com a reforma
• O benefício vai deixar de existir, 

mas ao longo de 14 anos haverá regras 
de transição

• A idade mínima de aposentadoria 
será introduzida aos poucos

Haverá regras de transição e quem 
se encaixar em uma delas poderá se 
aposentar antes da idade mínima, de 
62 anos para mulher e 65 para homem

A) pedágio de 50%
• Para homens que tenham a par-

tir de 33 anos de contribuição e me-
nos de 35 anos quando a reforma co-
meçar a valer

• Para mulheres com 28 anos até 
menos de 30 anos de contribuição no 
início da reforma

• Será preciso contribuir por mais 
metade do tempo que falta para se 
aposentar

B) pedágio de 100%
Será preciso ter idade mínima de 
• 57 Anos (para mulheres)
• 60 Anos (para homens)
O trabalhador também terá que con-

tribuir com o dobro do tempo que falta 
para se aposentar

C) pontos 
O trabalhador poderá usar essa regra 

se atingir a pontuação exigida no ano 
em que for se aposentar

A soma da idade com o tempo de 
contribuição será de:

• 86 Pontos, para mulheres
• 96 Pontos, para homens
A pontuação aumentará um ponto 

por ano, até chegar a 100, para mulhe-
res, e 105, para homens

D) idade mínima progressiva
• A idade mínima, que começará em 

56 anos (para mulheres) e 61 anos (para 
homens), subirá seis meses por ano

• Em 2031, será de 62 anos (para 
mulheres) e 65 anos (para homens)

Aposentadoria por idade

Como é hoje
• Hoje a idade mínima é de 60 anos 

(mulheres) e 65 anos (homens)
• Também é exigido o tempo míni-

mo de contribuição de 15 anos (para 
homens e mulheres)
Como fica com a reforma

Para as mulheres
• A idade mínima subirá seis meses 

por ano, até chegar a 62 anos em 2023
• O tempo mínimo de contribuição 

seguirá sendo de 15 anos

Ano Mulheres
2019 60 Anos
2020 60,5 Anos
2021 61 Anos
2022 61,5 Anos
2023 62 Anos

Para os homens
• A idade mínima continuará sendo 

de 65 anos
• O tempo mínimo de contribuição 

será de 15 anos, para quem já é inscrito no 
INSS, e de 20 anos para novos segurados

Aposentadoria por invalidez

• Não vai mais ser integral e será de 
60% mais 2 pontos a cada ano de con-
tribuição que ultrapassar 20 anos

• O benefício só será integral se for 
por acidente de trabalho ou por doença 
profissional

Mudanças futuras (proposta em pec 
paralela, sem data para ser votada)

• Nos casos de acidentes que não 
têm relação com o trabalho, haveria 
um desconto menor

• Seria integral para incapacida-
de que gere deficiência ou por doença 
neurodegenerativa
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O Sintaema e de-
mais entidades con-
trárias à privatização 
do saneamento esti-
veram na Câmara 
Federal no dia 15 de 
outubro,  no Semi-
nário Conjunto das 
Comissões defen-
dendo a universali-
zação dos serviços 
básicos pelo poder 
público, por mais 
investimentos e con-
tra todos os projetos 
que propõem a en-
trega do setor à ini-
ciativa privada.

Foram colocadas 
as discordâncias ao 
PL 3261/19 e pro-
jetos apensados, e 
principalmente o 
texto substitutivo 
apresentado pelo 

Congresso Federal

Água não é mercadoria!

deputado Geninho 
Zuliani, relator da 
matéria na Comis-
são Especial da Câ-
mara dos Deputa-
dos, no último dia 9.

O relatório apre-
sentado presta um 
desserviço, porque, 
entre outros, fere 
a Constituição ao 
transformar os exe-
cutivos e legislativos 
dos entes federativos 
em meros executo-
res das ordens da 
União, ao propor a 
extinção do contrato 
de programa para a 
prestação dos servi-
ços de saneamento 
e ao eliminar os me-
canismos de subsí-
dio, principalmente 
o subsídio cruzado 

que garante a presta-
ção dos serviços para 
as populações mais 
pobres e os municí-
pios pequenos e de 
menor renda.

Estes apontamen-
tos, que inclusive 
fazem parte da nota 
emitida pelas entida-
des que são contra a 
privatização, foram 
debatidos no semi-
nário, bem como a 
premissa de que a 
iniciativa privada só 
quer o lucro, com 
exemplos clássicos 
de retomada dos ser-
viços pelo poder pú-
blico depois de pés-
simas experiências 
com o setor privado.  

As entidades cons-
truirão uma proposta 
de todas as frentes 
que defendem o 
saneamento público 
com qualidade para 
o enfrentamento 
deste PL antes de ele 
ir à votação.

“O relatório apre-
sentado pelo depu-
tado Geninho conse-
guiu piorar o texto do 
PL 3261/19, precisa-
mos de um processo 
de garantias, e não 
de desregulamenta-
ção total” - deputa-
da federal Alice Por-
tugal (PCdoB).

“O saneamento 
não pode ser visto 
sob a égide do lucro, 
e sim sob a lógica 
pública para aten-
der aos brasileiros. 
Vamos resistir a 
esse projeto porque 
o que querem é a 
universalização do 
lucro das empresas” 
– deputada federal 
Erika Kokay (PT).

“As pessoas ten-
tam de maneira ras-
teira atribuir nossa 
batalha a uma luta 
corporativa, a gente 
sabe o compromis-
so do trabalhador 
do saneamento com 

“Organizar para 
resistir” é o tema 
do Congresso Ex-
traordinário que o 
Sintaema realizará 
no dia 30 de no-
vembro, na Sede 
do sindicato, para 
discutir questões 

a saúde pública da 
população. Vivemos 
num país onde saí-
mos de um governo 
golpista para um 
governo entreguis-
ta, e entre isso está 
a entrega do sane-
amento”, disse o 
presidente do Sinta-
ema, José Faggian, 
que participou do 
seminário represen-
tando a Fenatema.

“O objetivo deste 
PL é claro e cristali-
no: é entregar o filé 
mignon do sanea-
mento à iniciativa 
privada. As empre-
sas privadas não re-
solvem o problema 
porque é um setor 
que demanda gran-
des investimentos. 

Há vários exemplos 
disso, e vou citar 
o do município de 
Hortolândia, primei-
ro lugar que traba-
lhei, que antes de ser 
operado pela Sabesp 
já havia passado por 
três empresas priva-
das, e somente com 
a Sabesp conseguiu 
a queda da mortali-
dade infantil. Já tive-
mos vitórias sobre os 
projetos 844 e 868, e 
vamos derrubar esse 
também, porque sa-
neamento é saúde e 
água é vida”, finali-
zou Faggian.

A luta continua 
contra a 

privatização 
do saneamento!

pertinentes e dar 
encaminhamentos. 

Além da dire-
toria participarão 
desse congresso 
os delegados sin-
dicais da categoria 
e delegados con-
gressistas.

Os delegados congressistas são eleitos 
pelos trabalhadores associados em assem-
bleias na base.
Os locais e datas dessas assembleias 
estão em nossa página na Internet:

www.sintaemasp.org.br

Organizar para resistir!  
Juntos na luta!

Organizar para resistir


