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Saneamento

Milhares de companheiros 
e companheiras da Sabesp se 
reuniram em um grande ato 
nacional contra o PL 3261/19 
que prevê o desmonte do sa-
neamento público e escancara 
as portas à iniciativa privada. 
O ato foi realizado no dia 11 de 
novembro, no Club Homs, na 
Avenida Paulista.

O ato, que ocorreu simulta-
neamente em nível nacional, 
foi promovido pelo Sintaema, 
Abes, Aesbe, Aesabesp, APU, 
Assemae, FNU, Sintius, ONDAS 
em São Paulo e contou com 
a presença do Prefeito de Rio 
Grande da Serra, Gabriel Ma-
ranhão, do deputado federal 
Orlando Silva (PCdoB) e repre-
sentantes de demais entida-
des representativas. 

Durante o evento foram ex-
postas as principais mazelas 
da MP do desmonte: fere a 
titularidade municipal, auto-
riza o Estado a vender o que 
não é dele, extingue o contra-
to de programa.

“Esse projeto tem uma dis-
puta do orçamento, e quem 
vence essa disputa são os 
banqueiros, não os projetos 
sociais”, disse o presidente do 

Em ato, milhares de trabalhadores 
ecoaram um sonoro NÃO à privatização!

Sintaema, José Faggian. 
Faggian expôs o contexto 

em que se dá esta tentati-
va de desmonte do setor, no 
qual todas as riquezas do país 
estão sendo entregues, as re-
formas minando os direitos 
dos trabalhadores e aposen-
tados, ou seja, tudo isso faz 
parte de um projeto neolibe-
ral com estado mínimo.

“Às vezes a gente vive numa 
bolha e acha que não vai ser 
atingido. A Sabesp está na lis-
ta das privatizações. O Brasil 
está à venda”, finalizou.

Demais representantes do 
ato expuseram todas as maze-
las que estão acontecendo na 
política brasileira, onde esta-
mos em um contexto em que o 
atual governo bate continência 
para a bandeira norte-ameri-
cana, e lembraram as recentes 
vitórias que os trabalhadores 
do saneamento tiveram contra 
os projetos 848 e 868/18 graças 
à mobilização e luta. 

Também foi ressaltada a im-
portância da Sabesp no estado 
de São Paulo, uma empresa 
eficiente, lucrativa e com exce-
lente quadro de trabalhadores.

Na linha de frente contra a 

privatização do setor em Brasí-
lia, o deputado federal Orlando 
Silva (PCdoB) falou da funda-
mental contribuição das enti-
dades ao desmistificarem as 
questões alegadas para priva-
tizar a água, e que isso contri-
bui muito para a narrativa dos 
parlamentares contrários à en-
trega do saneamento.

“É evidente que existe o dé-
ficit no saneamento, mas sa-
bemos que não é entregando 
o setor e sim investindo nas 
estruturas e serviços públicos 
que alcançaremos a univer-
salização”, disse o deputado. 
“A guerra não acabou, vamos 
até o fim, se se preciso for, 
partiremos para a judicializa-
ção”, finalizou. 

Muitos prefeitos são con-
trários a MP 3261/19, e o pre-
feito Gabriel Maranhão foi 
contundente:

“Saneamento não pode ser 
tratado na bolsa de valores, 
saneamento é saúde, deve ser 
para a população, principal-
mente a mais carente. Vejo o 
investimento que a Sabesp fez 
na região e levarei isso para 
outros prefeitos, vocês não es-
tão sozinhos nesta luta”, frisou 
o prefeito.

“A luta continua, vamos até 
Brasília intensificar o comba-
te ao desmonte do setor de 
saneamento público”, finali-
zou Faggian. 

Ao final do grandioso ato 
foi lido e assinado o manifesto 
das entidades expondo a con-
trariedade à MP 3261/19.
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Saneamento

Mesmo com tantos exem-
plos de que privatizar o sa-
neamento não resolve o 
problema do setor no país, a 
Comissão Especial da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
por 21 votos a 13, o relatório 
do deputado Geninho Zu-
liani (DEM) ao Projeto de Lei 
3261/19, do senador Tasso Je-
reissati (PSDB), que altera o 
marco regulatório.

Deputados que são contra 
a privatização do saneamen-
to criticaram veementemen-
te o projeto, como Orlando 
Silva e Alice Portugal, do PC-
doB, e  Bohn Gass e Afonso 
Florêncio, do PT, alegando 
que surgirá o mercado da 
água e aumento de tarifas, já 
que a iniciativa privada obje-

Privatização foi aprovada na Comissão 
Especial, mas não na reunião de líderes. 

A luta continua!

tiva lucros, enquanto o setor 
público tem o compromisso 
com a saúde e com o social.

“É falso dizer que toda em-
presa pública é ineficiente e 
que toda empresa privada é 
eficiente, como em Manaus, 
que há 20 anos é operada por 
empresa privada e o sane-
amento na cidade é a mais 
absoluta falência. Temos os 

exemplos da Sabesp e da Sa-
nasa, que são empresas pú-
blicas que prestam bons ser-
viços à sociedade”, defendeu 
o deputado Orlando Silva.

“Aprovar esse relatório sig-
nificará desorganizar o siste-
ma de saneamento do Brasil, 
haverá judicialização e tere-
mos menos investimentos no 
setor”, finalizou.
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Saneamento

Fundação Florestal

Graças à luta das entida-
des que estiveram em Bra-
sília e os parlamentares de 
oposição, o requerimento 
de urgência do PL 3261/19 
não foi pautado para vota-
ção na reunião dos líderes 
da Câmara dos Deputados, 
no dia 20 de novembro.  

O Sintaema e demais 
entidades presentes apro-
veitaram para elaborar 
alguns destaques, bem 
como um texto substituti-
vo ao relatório do deputa-
do Geninho.

Embora o requerimento 
de urgência possa entrar na 
pauta a qualquer momento, 
ainda não há data definida 

O Sintaema recebeu 
com muito orgulho a vi-
sita da deputada estadu-
al Leci Brandão (PCdoB), 
que colocou seu gabinete 
à disposição para a luta 
contra o desmonte do se-
tor, no dia 8 de novembro. 

“Estou com os traba-
lhadores e trabalhadoras 
da Sabesp contra a priva-
tização do saneamento, 
contem comigo!”

Estamos juntos! Não à 
privatização, água é vida!

Todos juntos na luta 
contra a privatização 

do saneamento!

O deputado estadual Fre-
derico D’Avila enviou ao go-
verno estadual uma proposi-
tura na qual pede a extinção 
da Fundação Florestal e do 
Instituto Florestal com a fi-
nalidade de “redução de 
gastos e mais eficiência da 
atual gestão”, no dia 11 de 
novembro.

Segundo o deputado, é 
“necessária a extinção do 
Instituto Florestal e da Fun-
dação Florestal e seus car-
gos vinculados, que incham 
a máquina pública”, e pede 
ainda que se venda algu-
mas fazendas de eucalipto e 
pinus sob o controle do Ins-
tituto Florestal, que, segundo 
ele, estão ociosas.

Com essa propositura o 

PL do desmonte não foi 
votado!

para a próxima votação.
O Sintaema, que vem 

acompanhado todos os 
trâmites em Brasília acer-
ca desse tema juntamente 
com as demais entidades 
desde 2018, quando graças 
a muita luta foram derro-
tados os projetos privatis-
tas 844 e 868, continuará 
no combate contra o PL 
3261/19 e seu conteúdo que 
escancara as portas do im-
portantíssimo setor do sa-
neamento.

A luta continua contra o 
desmonte do saneamento 
público. Água é vida, não 
mercadoria!

Juntos na 
luta com 

Leci Brandão

Absurdo: deputado ruralista do PSL 
pede o fim da Fundação Florestal

deputado demonstra total 
descaso com os profissio-
nais da Fundação Florestal 
e do Instituto, que desen-
volvem trabalhos de suma 
importância na preservação 
da fauna e flora dos parques 
estaduais, tanto na defesa 
quanto na pesquisa e mane-
jo de árvores e outras espé-
cies de plantas, pássaros e 
toda a fauna. 

E o absurdo não para por 
aí: a propositura do deputado 
sugere que apenas algumas 
áreas “com importância di-
ferenciada na área ambien-
tal” continuem sob a Secre-
taria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, e as demais áreas 
passem a ser administradas 
pela Secretaria de Agricultu-

ra e Abastecimento.
Vale observar que o depu-

tado é produtor rural, diretor 
da Sociedade Rural Brasileira 
e vice-presidente da Aproso-
ja. Será que ele quer trans-
formar os parques em uma 
grande plantação de soja?

O Sintaema, como repre-
sentante dos companheiros 
e companheiras da Funda-
ção Florestal já está se in-
teirando desse assunto e 
vai cobrar explicações sobre 
essa intenção do deputado 
ruralista. Vamos organizar 
propostas de luta no senti-
do de defender os postos de 
trabalho, bem como a pre-
servação e gestão da Funda-
ção Florestal no Estado pelo 
poder público. 

Vamos Juntos na luta em defesa do meio ambiente 
e seus trabalhadores!
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Reforma da Previdência

Cetesb

O Congresso Federal pro-
mulgou (oficializou) no dia 
12 de novembro a PEC 6/2019 
da Reforma da Previdência, 
agora EC 103/19 que traz mu-
danças desfavoráveis para a 
classe trabalhadora e para 
os aposentados do país, 
marcando um verdadeiro 
retrocesso dos direitos ardu-
amente conquistados.

Foram quase nove meses 
de luta na Câmara e no Se-
nado, onde os parlamentares 
que defendem os trabalha-
dores lutaram para que esse 
ataque histórico à previdên-
cia não acontecesse, mas a 
gana desse governo em pro-
mover reformas nas costas 

O Sintaema se reuniu 
com representantes da 
Cetesb no dia 5 de novem-
bro, e após intensa nego-
ciação conseguiu com que 
o pagamento do PPR 2018 
fosse efetuado no dia 8 de 
novembro.

Foi uma árdua batalha 

Retrocesso histórico: 
reforma da previdência é promulgada

do trabalho suado dos brasi-
leiros falou mais alto.

Vale lembrar que graças 
à luta, outros pontos da re-
forma foram derrubados, 
como a idade mínima de 
contribuição para homens e 
mulheres, e a capitalização 
pretendida pelo governo, 
no qual o trabalhador teria 
que fazer sua própria apo-
sentadoria.

Com essa reforma perde 
o trabalhador, perde o apo-
sentado, perde o povo brasi-
leiro. Desde o golpe que co-
locou Temer no poder esta 
reforma vem sendo costu-
rada pelos que seguem a 
cartilha neoliberal, e desde 

então o combate contra a 
reforma foi intensificada pe-
las centrais, sindicatos, tra-
balhadores e parlamentares 
da oposição.

Porém, o trator capitalista 
de interesses maiores passou 
por cima da aposentadoria 
dos trabalhadores brasileiros.

Parabéns a todos os com-
panheiros e companheiras 
que lutaram contra este ata-
que. Podemos não ter sido 
vitoriosos no resultado, mas 
o exemplo de combatividade 
demonstrado ninguém apa-
gará da historia.

Continuamos 
juntos na luta!

PPR 2018 – VITÓRIA DOS 
TRABALHADORES DA CETESB

do Sintaema e dos compa-
nheiros e companheiras 
da Cetesb para se chegar 
a este resultado favorável, 
e depois de uma Campa-
nha Salarial vitoriosa, al-
cançaram o pagamento 
do PPR 2018.

Continuamos juntos na 

luta em defesa dos direitos 
e conquistas.

As batalhas vêm e vão, 
mas a luta continua e con-
tamos com a disposição 
de cada trabalhador e tra-
balhadora para avançar. O 
sindicato é você!
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Sabesp

Para atender as reivindica-
ções dos trabalhadores que 
estão tendo dificuldades com 
o plano de saúde Funcesp, o 
Sintaema se reuniu no dia 30 
de outubro com a diretoria 
corporativa da Sabesp para 
expor os problemas.

O Sintaema cobrou pen-
dências e colocou em mesa 
que a Funcesp não está tendo 
a cobertura desejada, ou seja, 
a mesma que os trabalhado-
res tinham antes da mudan-
ça, e que isso é inadmissível, e 
que se for necessário chamará 
os trabalhadores e trabalha-
doras para uma assembleia 
de encaminhamentos.

Vale ressaltar que o Sintae-
ma também solicitou à Sabesp 
a liberação do uso da Unimed 
nas regiões aonde ainda não 
há o cadastramento de pres-
tadores Funcesp, tanto Capital 
quanto Interior. Mais rapidez 
no atendimento telefônico e 
na liberação de exames, con-
sultas e cirurgias também foi 
uma solicitação colocada pelo 
Sintaema na reunião.

Por sua vez, a Sabesp con-
cordou com as questões que o 
sindicato colocou e informou 
que vai cobrar a Funcesp so-
bre todas as demandas. O Sin-
taema disse ainda que seria 
importante uma linha de diá-
logo mais direta, inclusive re-
ativando a comissão de saúde 
que já há algum tempo não se 
reúne. Toda nova implantação 
demanda ajustes, e o Sintae-
ma continuará exigindo da Sa-
besp e da Funcesp a qualidade 
que sempre existiu no plano e 

Sintaema leva demandas à Sabesp

cobrando a resolução de pro-
blemas que forem surgindo.

No dia 11 de novembro, para 
dar continuidade às demandas 
dos trabalhadores em relação 
ao novo plano de saúde, o Sin-
taema se reuniu novamente 
com representantes da Sabesp 
na CH, e diversas pendências 
foram expostas, como proble-
mas nos atendimentos e liga-
ções abandonadas, redes ain-
da não credenciadas e todas as 
questões pertinentes. 

Problemas relatados pelo 
Sintaema na última reunião 
com o diretor corporativo, no 
último dia 30, na reunião da 
comissão de saúde, formada 
pelas entidades representa-
tivas dos trabalhadores, foi 
apresentado  um plano de 
ação exposto pela Sabesp/
Funcesp: redução no tempo 
de atendimento telefônico da 
Funcesp, redução do tempo 
de resposta para análise de 
exames e cirurgias e, prin-
cipalmente, a ampliação da 
rede de credenciados. 

Vale ressaltar que a ques-
tão do credenciamento tem 
sido cobrada diariamente pelo 
Sintaema, tanto para a Capi-
tal quanto Interior, lembrando 
que a Funcesp somente ca-
dastra Pessoa Jurídica, além 
dos demais critérios, como a 
região Saúde prevista na le-
gislação da ANS. Um exemplo 

disso é o atendimento Unimed 
em Monte Alto, Jaboticabal 
e Guariba, que foi resolvido, 
além de vários hospitais na re-
gião metropolitana.

A Sabesp informou que 
está buscando atender as 
necessidades encaminhadas 
diariamente aos novos Pla-
nos de Saúde. 

A CH atendeu a um pedido 
feito reiterada vezes pelo Sin-
taema de criar um boletim pe-
riódico referente aos planos de 
saúde da Funcesp com orien-
tações sobre o uso e a funcio-
nalidade dos planos para os 
beneficiários.

Houve também a melhoria 
dos canais telefônicos na CH 
Sabesp no atendimento tele-
fônico buscando desconges-
tionar e atender as deman-
das internas sobre os planos 
de saúde.

O Sintaema encaminha as 
questões dos trabalhadores 
diariamente, cobra e acom-
panha o trâmite para que to-
dos tenham um atendimento 
adequado e satisfatório.
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Sabesp

Conforme solicitação do 
Sintaema, a Funcesp dispo-
nibilizou uma profissional 
para atender aos trabalha-
dores na Sede do sindicato 
para otimizar o esclareci-
mento de dúvidas e enca-
minhamento de questões.

A trabalhadora Kelly, 
analista de relações com 
clientes da Funcesp, está de 
plantão na Sede do sindica-
to desde o dia 18 de novem-
bro para tirar dúvidas sobre 
rede credenciada e exames 
que estão disponíveis no 
rol dos planos, solicitações 
de reembolsos e diversas 
outras questões, menos as 
que forem relativas à co-
brança de mensalidades.

Chegou ao conhecimento 
do sindicato a informação de 
que a Sabesp implantou um 
projeto piloto na região de 
Itatiba de um mecanismo de 
controle de ponto intitulado 
“OITCHAU”, um aplicativo de 
relógio virtual acoplado ao sis-
tema de ponto eletrônico em 
que o trabalhador pode aces-
sar por meios digitais.

Segundo informações da 
base, os trabalhadores estariam 
sendo obrigados a baixar o apli-
cativo no celular pessoal.

Frente a isso o sindicato en-
viou um ofício cobrando expli-
cações, até porque essa moda-
lidade não foi discutida com os 
trabalhadores e não consta no 

O Sintaema recebeu a infor-
mação de que trabalhadores 
da empresa GPMRV Serviços, 
que presta serviços terceiriza-
dos para a Superintendência 
da Sabesp de Presidente Pru-
dente, foram desligados sem 
receber os devidos pagamen-
tos trabalhistas.

Em 2018 a empresa alterou a 
razão social GPMRV para Grupo 
Kapaz e migrou  todos os traba-
lhadores sem que fossem rescin-
didos os contratos com a anterior.

Ocorre que esses trabalha-
dores foram surpreendidos no 
último dia 7 quando o paga-
mento de outubro não foi depo-
sitado, e entraram em contato 
com a empresa que informou 
que no dia 11 de novembro se-
ria regularizado o pagamento, 
o que não aconteceu.

A empresa apenas enviou 
uma mensagem aos trabalha-
dores dizendo que está com 
dificuldades financeiras e não 
tem condições de acertar o sa-
lário e a rescisão, que vai pedir 
falência e que irá acionar a Sa-

Atendimento 
Funcesp no 
Sintaema

besp para que a mesma pague 
o seguro garantia à empresa e 
assim poder acertar os valores 
com os trabalhadores. O FGTS 
deste contrato também não 
vem sendo depositado desde 
o mês de abril deste ano. 

O Sintaema, que é contra a 
terceirização dos serviços, está 
indignado com tal aconteci-
mento porque é injusto com os 
trabalhadores dessas empresas.

Esses são os efeitos maléficos 
percebidos agora pela aplicação 
da Lei de Terceirização imposta 
pelos atuais governos, na impos-
sibilidade de uma solução dire-
ta com a empreiteira, a Sabesp 
deve ser responsabilizado e as-
sumir os passivos em questão.

O Sintaema, apesar de não 
ser representante dos traba-
lhadores das terceirizadas é 
solidário a esses companheiros 
que são pais de família, têm 
suas obrigações financeiras 
vencendo e ficaram sem rece-
ber pelo trabalho, inclusive que 
já foi realizado, sem perspecti-
va de solução próxima futura.

Terceirização maléfica

acordo coletivo, ou seja, o ponto 
virtual foi implantado de forma 
unilateral.

Em resposta ao sindicato, a 
Sabesp informou que o aplicati-
vo do relógio virtual “OITCHAU” 
é opcional, não é obrigatório, e 
que o sistema usual de marca-
ção de ponto eletrônico instala-
do na empresa está mantido.

Portanto, o trabalhador não 
é obrigado a baixar o aplicativo 
do relógio virtual “OITCHAU”, 
podendo continuar com a mar-
cação de ponto do relógio ele-
trônico se assim desejar. Confira 
o ofício da Sabesp em resposta 
ao Sintaema.

Juntos na luta!

Sintaema questiona e Sabesp 
informa que “Oitchau” é opcional

As consultas poderão ser 
presenciais ou por telefone.

Plantão: Todas as segun-
das-feiras, das 9h às 16h, até 
16/12 de 2019.

Local: Sede do Sintaema 
Av. Tiradentes, 1323- Ponte 
Pequena (Estação Armênia 
do Metrô).

Telefone: 11 3329-2500

Juntos na luta, 
juntos na saúde!
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Empresas Privadas

Neste mês de novembro o 
Sintaema realizou assembleias 
na Capital e no Interior com 
os trabalhadores das empre-

Por uma PLR mais justa!

Mudança de 
local prejudica 
trabalhadores 

da BRK Rio Claro
Os companheiros da BRK de 

Rio Claro que foram transferi-
dos do Centro para a ETE Con-
duta informaram ao Sintaema 
que estão com dificuldades 
para almoçar desde então.

O novo refeitório da ETE fi-
cou pequeno para acomodar 
todos os trabalhadores que 
usam o local, muitas vezes é 
preciso esperar que alguém 
termine o almoço para conse-
guir um local para sentar.

Além disso, há o incômo-
do do mau cheiro na ETE e o 
fato de ela estar em um local 
onde não há transporte pú-
blico, portanto os trabalha-
dores precisam ir de carro ou 
depender de carona para se 
deslocar até o refeitório.

sas privadas que aprovaram 
a reivindicação de mudanças 
nas fórmulas praticadas pelas 
empresas hoje na Participação 

nos Lucros e Resultados e Pro-
grama de Participação nos Re-
sultados.

A reivindicação é no sentido 
de que essas fórmulas sejam 
mais justas e que os trabalha-
dores possam acompanhar 
mais de perto o cumprimento 
das metas.

Em breve o Sintaema vai se 
reunir com as direções das em-
presas para a criação de uma 
proposta que seja melhor para 
todos. 

Juntos na luta!

Ou seja, o almoço, que na 
prática deve ser um momen-
to de descanso e refazimen-
to dos trabalhadores está 
se tornando um transtorno 
para os mesmos.

Diante do quadro o Sinta-
ema vai cobrar uma solução 
por parte da empresa, não 
aceitaremos esse inconve-
niente aos companheiros da 
BRK Rio Claro.

Juntos na luta! 
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“Organizar para resistir” 
é o tema do Congresso Ex-
traordinário que o Sintaema 
realizará no dia 30 de no-
vembro, na Sede do sindica-
to, a partir das 8h, para dis-
cutir questões pertinentes e 
dar encaminhamentos. 

Além da diretoria par-
ticiparão desse congres-
so os delegados sindicais 
da categoria e delegados 
congressistas.

Organizar para resistir! 
Participe desta luta!

Para acrescentar e atua-
lizar os conhecimentos dos 
delegados sindicais e su-
plentes da categoria, o De-
partamento de Formação do 
Sintaema promoveu a pales-
tra “Materialismo Histórico e 

Ampliando conhecimentos

Dialético”, com a professora 
Madalena Guasco, doutor em 
História e Filosofia pela PUC, 
no dia 7 de novembro.

Os delegados e suplen-
tes são multiplicadores de 
informações, portanto o de-

partamento promove cur-
sos e palestras para que eles 
possam estar atualizados 
em suas bases.

Juntos na luta, 
juntos na formação! 

Organizar 
para resistir

20 de Novembro
Dia da Consciência Negra

O dia da Consciência Negra foi uma data de muita refle-
xão para todos que lutam contra a discriminação. Esta data, 
que entrou em vigor em 2003, foi escolhida porque neste 
dia, em 1695, morreu Zumbi, a grande liderança do Quilom-
bo dos Palmares.

Pela libertação dos negros, Zumbi lutou até o fim de seus 
dias, deixando um legado de resistência e combatividade 
que perdura até os dias de hoje.

Embora tenha havido avanços com políticas de inclusão 
e penalidades contra a discriminação, como o Estatuto da 
Igualdade Racial, inclusão do crime de injúria no código pe-
nal e as leis de cotas raciais nas universidades e serviços pú-
blicos, os negros ainda sofrem com o preconceito no dia a 
dia, por isso a batalha contra o racismo persiste. 

Juntos na luta contra a discriminação!
Viva Zumbi dos Palmares!


