
Boletim
Unidade e muita luta - Gestão 2019/2023

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

Sintaema entrega carta a prefeitos contra 
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PL 3261/19

Para expor as mazelas e 
prejuízos que a população 
paulista terá caso for apro-
vado o PL 3261/19, que altera 
o marco legal do saneamen-
to e entrega o setor à inicia-
tiva privada, o Sintaema en-
tregou um documento aos 
prefeitos no 63º Congresso 

No próximo dia 29 o rela-
tor do marco do saneamen-
to, deputado Geninho Zulia-
ni (DEM-SP) apresentará um 
novo parecer ao PL 3261/19, 
que altera o marco legal do 
saneamento e abre as portas 
à iniciativa privada.

O último texto apresentado 
foi alvo de várias críticas das 
entidades que defendem o sa-
neamento público, das quais o 
Sintaema faz parte, por vários 
motivos, entre eles a extinção 
do contrato de programa, a 
eliminação dos mecanismos 
de subsídio, principalmente o 
que garante a prestação dos 
serviços para as populações 
mais pobres e os municípios 

Estadual de Municípios, rea-
lizado de 15 a 18 de outubro, 
em Campos do Jordão.

O evento, que reuniu pre-
feitos e lideranças dos mu-
nicípios paulistas, objetiva 
discutir propostas de boa 
governança e troca de ex-
periências entre as gestões 
municipais, por isso foi uma 
ocasião muito propícia para 
divulgar a luta das entida-
des contra a ameaça de pri-
vatização do saneamento, 
já que hoje os municípios 
detêm a titularidade e terão 
seus papéis fragilizados se 
o PL for aprovado. 

A carta entregue pelo 
Sintaema faz parte do cole-
tivo de entidades que lutam 
contra a privatização e abor-
da, entre outros, a extinção 
do contrato de programa, 
a eliminação dos mecanis-
mos de subsídio, princi-
palmente o que garante a 
prestação dos serviços para 
as populações mais pobres 
e os municípios pequenos e 
de menor renda.

A íntegra do documento 
entregue aos prefeitos está 
em nossa página na Internet 
www.sintaemasp.org.br

pequenos e de menor renda e 
a ameaça aos municípios que 
hoje detêm a titularidade e 
terão seus papéis fragilizados 
se o PL for aprovado. 

Além disso, representan-
tes do setor veem no texto 
“insegurança jurídica e con-
sequente desestruturação 
do setor saneamento básico 
ao eliminar a possibilidade 
de formalização de contra-
tos de programa”.

Graças às entidades, entre 
elas o Sintaema, que desde o 
início lutam contra o projeto 
de entrega do saneamento 
à iniciativa privada as dis-
cussões sobre questão têm 
ganhado notoriedade, e a re-

sistência ao PL aumentado, 
inclusive por parte dos pre-
feitos e empresas estaduais.

O Sintaema e demais en-
tidades que estão na bata-
lha contra a privatização do 
saneamento apoiam o texto 
alternativo apresentado pelo 
deputado Fernando Montei-
ro (PP), que abre a possibili-
dade do voto em separado 
e prevê que a empresa, caso 
queira renovar o contrato de 
programa, demonstre a ca-
pacidade financeira a cada 
quatro anos.

Depois da apresentação 
do novo parecer do relator, a 
discussão sobre o PL 3261/19 
será no próximo dia 30.

Vamos continuar juntos nesta luta contra o desmonte do saneamento básico no Brasil!

Depois de muita luta e mobilização das 
entidades, relator apresentará novo texto
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Sabesp

Para continuar esclarecen-
do os trabalhadores do Interior 
sobre as questões dos novos 
planos de saúde, o Sintaema 
percorreu os municípios de As-
sis, Presidente Prudente, Para-
guaçu, Epitácio, Pirapozinho e 
Lins, na última semana.

O Sintaema esclareceu so-
bre os ajustes necessários nos 
planos de saúde, bem como os 
atendimentos, as demandas 
de credenciamentos e demais 
problemas que já estão sendo 
encaminhados.

Os companheiros e compa-
nheiras puderam expor suas 
dúvidas e sugestões para o 
plano em vigor.

Ajustes necessários

Devido a problemas cons-
tatados pelos trabalhadores e 
trabalhadoras no novo plano 
de saúde da Funcesp, repre-
sentantes do Sintaema, inclu-
sive o conselheiro Hilton, se 
reuniram com o representan-
te da Sabesp, Antonio Klaus, 
para apresentar as deman-
das, no dia 2 de outubro.

A ausência de credencia-

Sintaema em ação – Plano de saúde

Assalto

mento e cobertura pela Fun-
cesp de clínicas e laboratórios 
antes atendidos pela Sabes-
prev foi o tema da reunião, en-
tre outros ajustes.

O representante da Sabesp 
explicou que houve problemas 
de comunicação com os labo-
ratórios e vai avaliar as clínicas 
solicitadas pelos trabalhado-
res, inclusive ele informou que 
vai se reunir com a Funcesp 
para tratar desses assuntos.

O Sintaema solicitou à Sa-
besp o resultado da reunião 
com a Funcesp para informar 
aos trabalhadores e mais agili-
dade e empenho na resolução 
de todas as questões.

Atenção, trabalhadores!

A carteirinha vermelha 
da Funcesp, já distribuída, 
deverá ser sempre apre-
sentada para atendimento 
médico na região metropo-
litana de São Paulo Capital, 
região de Ribeirão Preto, 
região de São José do Rio 
Preto, região de Campinas, 
região da Baixada Santista 
e região de Jundiaí. 

Em cada região existe a 
lista de cidades, conforme 
documento publicado em 
agosto de 2019 e ainda dis-
ponível na página da Sabesp 
www.sabesp.com.br

Acesse o link e veja a rede 
credenciada com a senha 
(CPF do titular data de nasci-
mento)https://adesao.sabesp.
com.br/

Juntos na luta,
juntos na saúde!

No dia 12 de outubro dois 
meliantes em uma moto 
assaltaram cinco trabalha-
dores da Sabesp de Taboão 
da Serra que estavam em 
atividade externa. Os la-
drões fizeram os compa-
nheiros deitarem no chão 
e levaram cinco celulares, 
sendo alguns da empresa 
e outros particulares.

Não é a primeira vez que 
os trabalhadores da região 
Oeste são vítima de as-
salto em Taboão da Serra, 
infelizmente a política de 
segurança pública do go-
verno é ineficiente, com o 
quadro de policiais abaixo 
do necessário para conter 
a violência.

Nossa solidariedade 
a esses trabalhadores 
e a todos que sofrem 

com a violência 
no Estado de São Paulo.
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Cetesb

Sintaema em ação 
Atendendo ao pedido do 

Sintaema, o diretor de ges-
tão corporativa e o RH da 
CETESB receberam os sindi-
catos para informar sobre vá-
rios assuntos pertinentes aos 
trabalhadores, e automatica-
mente para que os sindicatos 
possam posicionar os com-
panheiros e companheiras 
da empresa.

PPR

O primeiro assunto aborda-
do foi o PPR 2018, no qual a 
CETESB informou que a data 
de pagamento ainda não foi 
definida. Segundo a direção, 
a empresa está com proble-
mas de fluxo de caixa e que 
no início de novembro cha-
marão os sindicatos para in-
formar com precisão a data 
do pagamento.

Sobre o PPR 2019 foi in-
formado pela empresa que 
ainda não há autorização do 
governo do Estado para im-
plantá-lo, inclusive discorre-
ram sobre as dificuldades que 
estão enfrentando.

Plano de Saúde

O Sintaema e demais sin-
dicatos indagaram sobre o 
plano de saúde, e a empre-
sa informou que está em 
negociação com a Funcesp, 
porém, para entrada nesse 
plano a CETESB teria que 
modif icar seu estatuto, e a 
possibilidade que está sen-
do analisada.

Segundo a CETESB, outras 
operadoras de plano de saú-
de não se interessam pela 
carteira porque, além do nú-
mero baixo de pessoas que 
entrariam no plano (4 mil 
vidas), e a faixa etária alta, o 
governo do Estado não acei-
ta colocar nada a mais do 
que é pago hoje, ou seja, R$ 
500,00 por vida.

Sintaema expôs o 
descontentamento dos 

trabalhadores

O Sintaema e demais sindi-
catos argumentaram que re-
lação ao pagamento do PPR 
existe uma grande expectati-
va dos trabalhadores do rece-
bimento no mês de outubro, 
e que a demora vai causar 
frustações novamente.

Também foi colocado pelo 
Sintaema como a categoria 
ficou descontente da forma 
como se desenrolou a cam-
panha salarial deste ano, que 
todos se sentem desvaloriza-
dos, uma vez que a espera foi 
de quatro meses para o paga-
mento do merecido reajuste 
salarial, e que a demora em 
divulgar as metas para o PPR 
de 2019 também está causan-
do um desânimo geral.

Foi exposto ainda de que 
a falta de interesse do gover-
no para com os trabalhado-
res da CETESB é enorme, há 
quase cinco anos não há um 
plano de carreira, e que não 
adianta o governo querer lu-
cros porque a missão dos tra-
balhadores e trabalhadoras 
da CETESB é cuidar do meio 
ambiente e do bem estar da 
população do Estado de São 
Paulo, e isso não tem preço, 
não há como mensurar. 

Cobrou-se também da em-
presa que ela economize mais 
diminuindo cargos de con-
fiança ao invés de sacrificar o 
trabalhador. 

Por último, a empresa in-

formou que não iria proceder 
com o desconto da contribui-
ção assistencial para os traba-
lhadores não sócios, o que foi 
considerado pelos sindicatos 
uma interferência na relação 
que deve ser somente entre o 
trabalhador e o sindicato.

 O Sintaema continuará lu-
tando por todas as demandas 
dos trabalhadores e cobrando 
empenho e valorização por 
parte da direção da CETESB.

Seguro de vida em pauta

O Sintaema e o CRF parti-
ciparam no dia 4 de outubro 
da primeira sessão de aber-
turas de Envelopes com as 
propostas para renovação 
do Seguro de Vida em Grupo 
dos trabalhadores e traba-
lhadoras da CETESB.

A apólice de Seguro de Vida 
em Grupo, custeada pelos tra-
balhadores que optaram pela 
adesão, vence em 30-11-2019. 
A CETESB promove a interme-
diação da contratação entre os 
funcionários e a seguradora. O 
Sintaema e CRF continuarão 
acompanhando  o processo.

Juntos na luta!
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Assembleia

“Organizar para resistir” é 
o tema do Congresso Extraor-
dinário que o Sintaema reali-
zará no dia 30 de novembro, 
na Sede do sindicato, para 
discutir questões pertinentes 
e dar encaminhamentos. 

Organizar para resistir

Organizar para resistir, juntos na luta!

Além da diretoria parti-
ciparão desse congresso 
os delegados sindicais da 
categoria e delegados con-
gressistas.

Os delegados congressis-
tas estão sendo eleitos pelos 

trabalhadores e aposenta-
dos associados em assem-
bleias específ icas de 1º a 31 
de outubro. Os locais e datas 
dessas assembleias estão 
em nossa página na Internet 
www.sintaemasp.org.br.



O fim de semana foi da criançada em 
Nazaré Paulista

Presidente: José Antonio Faggian – Diretor de Comunicação: Rene Vicente dos Santos
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Site: www.sintaemasp.org.br - Email: imprensa@sintaema.com.brsindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do estado de são paulo
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Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, Dia 
das Crianças, pais e filhos que 
estavam na Colônia de Férias 
puderam participar de uma 
experiência muito saudável: o 
plantio de árvores, em alusão 
também à Primavera.

O envolvimento e partici-
pação das crianças foram óti-
mos e mostrou a preocupação 
e empenho em preservar o 
meio ambiente. Entusiasma-
das, as crianças ajudaram no 
plantio com os pais e FICA-
RAM RESPONSÁVEIS pela ár-
vore que plantaram! 

A iniciativa foi do Departa-
mento de Saneamento e Meio 
Ambiente do Sintaema. Pa-
rabéns às crianças que desde 
cedo desenvolvem a consciên-
cia em preservar a natureza. 

Aguardemos a SOMBRA 
que essas árvores nos darão 
no futuro!

E no dia 13 a garotada fez a 
festa!

Um domingo de sol com ani-
mação fez a alegria das crian-
ças no último dia 13, na Colônia 
de Nazaré.  Para comemorar a 
data anterior, o departamento 
de Cultura, Esporte e Lazer do 
Sintaema promoveu um dia 
de muitas brincadeiras. 

A garotada curtiu futebol 
de sabão, castelinho pula-pu-
la com bolinhas, cama elásti-
ca e tobogã.


