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O Sindae se destaca entre os sindicatos do Brasil por ser dono de uma 
história tão rica quanto bonita, sendo este um motivo mais do que 

justo para reviver essa longa trajetória que chega aos 27 anos de existência. 
Um longo caminho marcado por lutas e conquistas em favor do saneamen-
to público e universal, em defesa da água e do meio ambiente e, logicamen-
te, a favor da sociedade. São essas quase três décadas de existência que 
esta publicação procura mostrar.

Ao voltar no tempo, podemos ver que a partir do Estado Novo criado por 
Getúlio Vargas em 1937 os sindicatos passaram a funcionar como uma es-
pécie de órgão auxiliar do Ministério do Trabalho, mantidos com recursos do 
Imposto Sindical. Entre os anos 1960 e 1980 a maioria deles era controlada 
por “pelegos”, dirigentes que faziam o jogo dos patrões. Depois, com os tem-
pos sombrios da ditadura militar implantada no Brasil, em 1964, o regime su-
primiu direitos e reprimiu duramente as organizações de trabalhadores (as). 

Porém, na segunda metade da década de 1970, no país inteiro renasceu 
o movimento sindical, especialmente no ABC paulista. Na Bahia, o movimen-
to operário tomou fôlego com as grandes lutas operárias do Polo Petroquími-
co de Camaçari, a partir de 1981. Foi nesse caldeirão que surgiu o Sindae, logo 
rejeitando o famigerado Imposto Sindical para se tornar um sindicato livre, 
autônomo e independente. Naquela época os (as) trabalhadores (as) do setor 
de saneamento estavam desarticulados (as), não havia data-base para rea-
juste salarial e as empresas davam o percentual de aumento que achassem 
conveniente. Depois, já organizada, a categoria teve de enfrentar o truculen-
to período carlista e a onda neoliberal que varreu o país, vendeu a preço de 
banana diversas estatais e tentou privatizar, também, as empresas estaduais 
de saneamento, seguindo um inescrupuloso roteiro traçado por organizações 
estrangeiras, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

Assim, através da memória de alguns dos pioneiros do nosso movi-
mento, como Luis Primo, Antônio Emilson e Elisio Teixeira, resgatamos a 
história de luta da nossa categoria. Ao mesmo tempo, esta edição procura 
mostrar o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, fruto de luta ár-
dua do conjunto dos (as) trabalhadores (as), guerreiros (as) de sempre.

A sociedade e a nossa categoria, em especial, têm o direito de co-
nhecer o passo a passo desse caminhar desde que a entidade surgiu, com 
a semente plantada e cuidadosamente regada pelo saudoso companheiro 
Paulo Jackson Vilasboas e muitos outros (as) abnegados (as), alguns que já 
se foram, como o próprio Paulo, Aurino Reis, Adilson Gallo e Hélio dos Anjos, 
e outros (as) que continuam na luta pelos mesmos ideais. Assim, ao reve-
renciar a nossa memória, homenageamos nossas legítimas lideranças, rea-
firmamos nossas referências políticas, nossas bandeiras históricas e atuais, 
nossos princípios, valores e objetivos. Enfim, na nossa história está a linha 
do tempo que nos tornou o que somos hoje, um SINDICATO CIDADÃO.
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O PASSO A PASSO, tumultuado 
e vitorioso, para a criação da entidade

O 
embrião que levou ao surgimento do 
Sindae remonta a 1979, quando um 
grupo de servidores da Embasa criou 
a Associação Profissional dos Traba-

lhadores na Indústria de Purificação e Distribuição 
de Água e em Serviços de Esgotos no Estado da 
Bahia (ATSEB), que funcionou de 1979 a 1986. Na 
época, as condições de trabalho eram muito pre-
cárias e a empresa chegou a ser considerada a se-
gunda pior concessionária do Nordeste na área do 
saneamento. Os salários estavam também entre 
os mais baixos do país entre as empresas do se-
tor. Mas a Associação nada fazia para mudar este 
quadro difícil. Logo, pessoas guerreiras e idealistas 
se juntaram para “tomar” a direção da entidade e 
transformá-la num sindicato combativo, que logo 
passou a representar também os (as) trabalhadores 

Naquele momento [em plena 
ditadura militar] não se criava 
diretamente o sindicato, tinha 
que criar a Associação e, dois 
anos depois, poderia pedir a 
carta sindical para o Ministério 
do Trabalho”, lembra Luiz 
Primo, fundador do sindicato e 
diretor da entidade durante as 
primeiras gestões.

“

LUÍS PRIMO TRABALHOU NO LABORATÓRIO 
DA EMBASA / BOLANDEIRA

O PASSO A PASSO, TUMULTUADO E VITORIOSO, PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADESINDICATO

(as) da Cerb, Cetrel, Desenvale e 
dos Saae’s. Foi uma luta bonita e 
que aqui é revivida por persona-
gens que estiveram no palco dos 
combates, como Luís Primo, An-
tônio Emilson e Elisio Nascimen-
to Teixeira, todos fundadores do 
Sindae. Hoje, Primo é aposentado 
da Embasa e mora num sítio no 
município de Amélia Rodrigues, 
Emilson continua na ativa, ainda 
na Embasa, e Elisio é aposentado 
da Cetrel, e diretor de Administra-
ção do Sindicato. Os três contam 
detalhes curiosos e determinan-
tes da nossa história. Confiram o 
relato deles.
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Primo conta que havia a expectativa de um 
grupo de lideranças do movimento de trabalha-
dores que a Associação iria providenciar, no prazo 
legal, toda a documentação necessária para a sua 
transformação em sindicato. Mas isto não ocorreu. 

Naquele mesmo ano de 1979, em todo o país, 
apesar da ditadura militar, o movimento sindical 
brasileiro ganhava novo fôlego, graças às iniciativas 
dos metalúrgicos do ABC paulista, que passaram a 
deflagrar greves vitoriosas contra o arrocho salarial. 
Em diversas categorias começou o movimento de 
derrubada dos pelegos das direções dos sindicatos 
e das federações sindicais. 

Em 1981, um grupo da extinta Federação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria Urbana, a 
partir do Rio de Janeiro, procurou ampliar no Bra-
sil o campo de ação dos (as) trabalhadores (as) de 
vários setores, incluindo os de água e esgoto. Isto 
repercutiu imediatamente na Bahia.

UMA DAS PRIMEIRAS DIRETORIAS DO SINDAE

O PASSO A PASSO, TUMULTUADO E VITORIOSO, PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADE SINDICATO
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“Em 1982, graças à liderança de Paulo Jack-
son, que mobilizou um grupo de trabalhadores  (as)
para mudar a diretoria da Associação, dentre eles 
Eduardo Araújo, Herbem Ribeiro, Luzia Figueiredo, 
Estela, Luiz Teles, Luiz Geraldo, Aldo e alguns ou-
tros, aumentou a resistência à falta de iniciativa de 
José Carlos Brandão (presidente da Associação)”, 
recorda Primo. Em 82, Brandão foi reeleito mas a 
luta pela fundação do sindicato continuou, contra a 
vontade da diretoria da entidade.

Indignados com a incapacidade da Associação 
de mobilizar os (as) associados (as) para a luta por 
melhorias nas condições de trabalho e salários, o 
grupo de oposição intensificou a atuação na base, 
fazendo avançar a luta dos (as) trabalhadores (as) 
em históricas assembleias realizadas na sede da 
Associação dos Funcionários Públicos da Bahia, na 
rua Carlos Gomes, espaço que era utilizado na épo-
ca por várias categorias e movimentos sociais.

O grupo liderado por Paulo Jackson articulava 
a presença dos chamados “fardas azuis”, que eram 
trabalhadores (as) do Parque da Bolandeira, do Rio 
Vermelho, Queimadinho e Candeias. De um comba-
te a outro, em 14 de maio de 1985 foi criada a “Co-
missão de Participação”, liderada por Paulo Jackson, 
Gilmar Santiago, Luiz Primo, Raimundo Coutinho e 
Adilson Gallo. Ela ganhou força, criou comissões de 
base nos próprios locais de trabalho e passou a fazer 
negociações diretamente com a direção da Emba-
sa, sem a intermediação da Associação.

PAULO JACKSON foi 
a principal liderança 

responsável pela criação do 
Sindae e teve papel central na 

consolidação do sindicato

O PASSO A PASSO, TUMULTUADO E VITORIOSO, PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADESINDICATO
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O PASSO A PASSO, TUMULTUADO E VITORIOSO, PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADE SINDICATO

“A Associação não tinha capacidade de dis-
cutir com a direção da empresa. O problema era 
esse. Havia questões, pendências pra receber 
salário, vantagens atrasadas que ele [Brandão] 
não discutia. A única palavra dele era “ou paga ou 
para”, mas não organizava nem pra pagar nem pra 
parar”, comenta Primo. 

A Comissão de Participação criou novas pos-
sibilidades de organização e luta dos (as) trabalha-
dores (as), inclusive estendendo a articulação até a 
Cetrel e a Cerb. Cada local de trabalho escolhia re-
presentantes para organizar o movimento a partir 

das questões de trabalho e salário 
e intensificar a luta pela criação do 
sindicato. A Comissão organizou 
uma ampla campanha de filiação 
à Associação, incluindo emprega-
dos (as) da Cerb, Cetrel e Desenva-
le (extinta na década de 1980). 

“A gente partiu para, de fato, 
constituir o Sindicato. Fizemos 
a briga direta com Brandão pra 
pedir a Carta Sindical”, relembra 
Luís Primo.

Fundada em 1979, 
a Associação 
funcionou numa casa 
alugada no Barbalho. 
Nesta casa funcionou 
também a primeira 
sede do Sindae.
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SINDICATO

Trabalhadores se reúnem
no auditório da Associação

dos Funcionários Públicos para 
a criação do sindicato

Ainda em 1985, as lideranças da oposição 
resolveram fazer um abaixo-assinado cobrando a 
convocação de uma assembleia geral para mudar 
os rumos da Associação. “O estatuto da Associa-
ção determinava esses tramites: os (as) próprios 
(as) trabalhadores (as) poderiam pedir a convoca-
ção da Assembleia. No caso do presidente da As-
sociação não convocar, os (as) interessados (as)  
realizariam diretamente a Assembleia. Brandão 
não convocou, nós então convocamos, realizamos 
a Assembleia e destituímos ele”, relembra Primo.

Esta assembleia histórica foi realizada na Casa 
da Itália. Brandão foi destituído da presidência e 
eleita uma diretoria de transição, sob a presidência 
de Luiz Primo. Brandão recorreu à Justiça e obteve 
liminar favorável para permanecer à frente da enti-
dade. Por um período a Associação funcionou com 
duas diretorias ao mesmo tempo. A diretoria eleita 

na Assembleia da Casa da Itália também recorreu à 
Justiça e obteve o bloqueio das contas da entidade. 
O impasse foi resolvido com um acordo entre as 
partes: Brandão e Primo renunciaram e foi escolhi-
da uma direção provisória.

A luta pela criação do sindicato havia chegado a 
um ponto irreversível. A diretoria provisória agilizou 
os trâmites para a criação da nova entidade. Depois 
de uma longa e dura jornada de lutas, os (as) traba-
lhadores (as) das empresas de saneamento da Bahia 
obtiveram a Carta Sindical no dia 29 de abril de 1986. 

Imediatamente foram convocadas as elei-
ções para a primeira diretoria. A Chapa Partici-
pação, liderada por Paulo Jackson, obteve 84,6% 
dos votos pregando como bandeiras a aquisição 
da sede própria, implantação de delegacias sindi-
cais, criação de um informativo, realização de um 

O PASSO A PASSO, TUMULTUADO E VITORIOSO, PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADE
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O PASSO A PASSO, TUMULTUADO E VITORIOSO, PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADE SINDICATO

encontro de trabalhadores (as), não pagamento 
da dívida externa, assembleia nacional consti-
tuinte e pelo fim da lei de greve.

Além de Paulo Jackson fizeram parte da 
diretoria Luiz Primo (vice-presidente), Gilmar 
Santiago (secretário) Dilemar Matos (tesou-
reiro) e Adilson Gallo, Adilson Brasileiro, Lúcia 
Virgínia, Raimundo Coutinho e Luiz Geraldo. 
A posse ocorreu durante um churrasco e uma 
grande festa no Parque do Rio Vermelho, no dia 
25 de julho de 1986.

POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA 
ocorreu durante um grande churrasco 

no Parque do Lucaia, Rio Vermelho
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O 
Sindae nasceu representando 3.500 
dos 9 mil trabalhadores (as) das em-
presas filiadas no setor de saneamento 
da Bahia. Pouco tempo depois, incluin-

do empregados (as) dos Saae’s, chegou a represen-
tar 93% dos (as) trabalhadores (as) de sua base de 
atuação, o maior índice de filiação obtido por um 
sindicato brasileiro. Uma base forte, portanto, pron-
ta para enfrentar novos e grandes desafios.

“Desde o início os (as) trabalhadores (as) 
aprenderam que tinham de participar das 
lutas. E não só reivindicar salários, mas tam-
bém reivindicar na rua a criação do sindicato. 
O primeiro aprendizado foi que tínhamos de 
lutar para conquistar. O sindicato nasceu des-
sa forma, ele é forte por isto, porque nasceu 
dessa compreensão”, sintetiza Luís Primo.

“O sindicato nasceu sob o princípio de 
atuação classista, comprometido com os (as) 
trabalhadores (as) de saneamento e com o 
conjunto da classe trabalhadora brasileira. Fi-
zemos o processo de discussão corporativa e 
também política. Não adiantava fazer apenas 
a luta corporativa se quem decide as coisas 
estava acima, o poder político constituído, 
governador, etc.”, reforça Antônio Emilson, 
trabalhador da Embasa e também um dos 
fundadores do sindicato. 

DESDE A FUNDAÇÃO, UMA ENTIDADE GUERREIRAGUERREIRA

Desde a fundação, 
uma entidade guerreira
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A primeira assembleia, após a criação do 
Sindae,  foi realizada na Cerb em 30 de maio de 
1986. O primeiro acordo coletivo foi assinado 
com a Cetrel em 1º. de setembro de 1986. Ainda 
naquele ano foram feitos os acordos com a Cerb 
(21 de outubro) e com a Embasa (29 de setem-
bro). A primeira greve ocorreu na Cetrel, no final 
de setembro daquele mesmo ano. O primeiro 
Saae que teve trabalhadores (as) filiados (as) foi 
o de Juazeiro, em dezembro de 1988. 

DESDE A FUNDAÇÃO, UMA ENTIDADE GUERREIRA GUERREIRA

Primeiras assembleias, 
primeiros acordos, primeira greve
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CETREL
A primeira 
greve da história 
do SINDAE

Poucos dias depois da posse da primeira di-
retoria do Sindae, foi deflagrada a primeira 
greve numa empresa de saneamento da 
Bahia. A parada ocorreu na Cetrel e durou 

apenas 24 horas, tempo suficiente para iniciar 
mudanças profundas nas relações de trabalho na 
empresa, o que viria a ocorrer também, nos anos 
seguintes, na Embasa e Cerb. Essas três empresas 
foram as primeiras a fornercer a base para a fun-
dação do sindicato.

Apesar de rápida, aquela greve foi preparada 
durante muito tempo, lembra Elisio Nascimento 
Teixeira, que é funcionário da Cetrel desde março 
de 1978, ano em que a empresa começou a fun-
cionar. Naquele momento, o Polo Petroquímico 
estava entrando em operação. Elisio trabalhou na 
Operação da Cetrel, pautou sua atuação pela ex-
celência no desempenho profissional e empenho 
para organizar os (as) trabalhadores (as), visando 
a melhoria das condições de trabalho. 

Até chegar àquela primeira greve e, menos 
de um ano depois, organizar a segunda mais lon-
ga greve já feita pela categoria (33 dias), os (as) 
trabalhadores (as) da Cetrel experimentaram rico 
percurso, que começou com a eleição de Elisio para 
compor a primeira CIPA, e a constatação dos limites 
daquela estrutura controlada pela empresa.
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A CETREL é 
responsável pela 
coleta e tratamento 
dos resíduos 
sólidos do Polo 
Petroquímico
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ELISIO TEIXEIRA, 
diretor do Sindae, 
foi o primeiro 
articulador da 
organização dos 
trabalhadores da 
Cetrel

“Havia problemas que estavam acima da 
possibilidade da CIPA resolver. Aí começa-
mos a juntar um grupo de trabalhadores da 
Operação, Laboratório, Manutenção, Elétrica, 
Administrativo para conversar sobre os pro-
blemas internos, sobre as coisas que estavam 
erradas em relação às condições de trabalho, 
benefícios, etc. e mostrar isto aos gestores”, 
conta Elisio.

O fato da primeira greve ter ocorrido na Ce-
trel deu-se por duas razões principais: devido à 
capacidade de mobilização dos (as) trabalhado-
res (as) e à situação peculiar da empresa. Criada 
para funcionar no e para o Polo Petroquímico, ela 
era de economia mista, com maioria acionária do 
Estado, mas gerida segundo a influência direta do 
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (CO-
FIC), associação privada que tinha uma força mui-
to grande na sua administração.

“Sentimos a necessidade de estar orga-
nizados porque tínhamos conhecimento de 
que no Polo Petroquímico a história era outra. 

A EMPRESA ERA O LIXO DO POLO PETROQUÍMICOCETREL

A EMPRESA era o lixo do Polo Petroquímico
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Havia o Sindiquímica. Tenta-
mos nos filiar ao Sindiquímica 
na época. Nos filiamos, mas 
a Cetrel conseguiu desfiliar a 
gente via Ministério do Tra-
balho. Porque a Cetrel não era 
considerada uma empresa pe-
troquímica, mas sim empresa 
de saneamento”, recorda.

Inviabilizada a filiação ao Sin-
diquímica, novo rumo viria a partir 
do contato de Elisio com o grupo 
da Embasa que articulava a criação 
do sindicato. Cerca de um ano an-
tes da greve (1985) Elisio recebeu 
a visita do engenheiro da Embasa 
Paulo Jackson, que chegou até ele 
por meio de outro engenheiro, que 
havia sido deslocado para prestar 
serviços na Cetrel.

“Paulo Jackson entrou 
em contato comigo. Em se-
guida começamos a formar 
a Comissão de Participação”. 
A Comissão, composta por 
17 trabalhadores, teve como 
primeira tarefa fazer um estu-
do minucioso das condições 
salariais e dos benefícios que 
recebiam os (as) trabalhado-
res (as) das dez maiores em-
presas do Polo Petroquímico 
e comparar com as condi-
ções dos (as) trabalhadores 
(as) da Cetrel. 

O estudo abordou coisas como a qualidade do 
lanche distribuído para os (as) trabalhadores (as) 
de turno, mostrando que era enorme a diferença 
entre a caixa de lanche dada ao pessoal do Polo e 
o saquinho plástico da Cetrel; assim como a quali-
dade do transporte, que era muito boa no Polo en-
quanto que o ônibus da Cetrel quebrava com muita 
frequência. O estudo também comparou os salá-
rios dos operadores e de outros profissionais. 

Elisio preparou uma tabela mostrando todas es-
sas diferenças de salários e de benefícios e, por meio 
da Comissão, os estudos foram apresentados para a 
direção da empresa. “Dava para notar que a gente 
era considerado uma espécie de lixo do Polo. Acon-
tece que se houvesse uma greve em nossa planta 
teria que parar o Polo todo”, relembra Elisio.

“Depois que apresentamos a pesquisa, a 
resposta dos diretores foi que a nossa econo-
mia era diferente da economia do Polo, que o 
Polo estava no centro do poder e a gente nun-
ca tinha dinheiro pra nada”, conta.

A EMPRESA ERA O LIXO DO POLO PETROQUÍMICO CETREL
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“O ESTOURO da boiada”

N
este mesmo período efetivou-se a fun-
dação do Sindae, tendo sido eleita a pri-
meira diretoria. Como a Cetrel era relati-
vamente pequena (300 trabalhadores) 

em comparação com a Embasa (mais de 8 mil tra-
balhadores) Elisio entrou na chapa como suplente 
do Conselho Fiscal. Independente deste detalhe, o 
fato é que a eleição e posse da diretoria do sindicato 
precipitou a deflagração da greve naquela empresa.

– Quando a primeira diretoria foi eleita 
e tomou posse, vim ao sindicato para ajudar 

na arrumação dos móveis, que foi na primeira 
sede, lá no Barbalho. No dia seguinte cheguei 
na Cetrel e reunimos o pessoal, logo de ma-
nhã, para informar sobre o sindicato e dali já 
saiu a greve. Um deles falou:

– Olha, agora tá na hora da gente ir, sabe 
pra onde? Lá pra fora, depois da portaria ... aí 
não teve edital, não teve chamada de jornal 
nenhum, não teve boletim, não teve nada. Foi 
como dizia meu chefe, que já morreu: o estou-
ro da boiada, foi assim que ele intitulou a gre-

“O ESTOURO DA BOIADA”CETREL
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ve, foi a vontade da galera. Liguei 
ligeiro para o sindicato, quem aten-
deu foi Dilemar. Eu disse:

– Dilemar, avisa o pessoal aí 
que nós estamos em greve ...

– O quê??!!! 

– Caia fora, venha pra cá ligei-
ro, que tá em greve (risos).

Elisio conta que a greve envol-
veu todo o pessoal. A Cetrel foi criada 
com uma equipe de técnicos altamen-
te qualificados, de nível médio e nível 
superior, que se incorporou ao movi-
mento. Por esta razão, com a greve só 
a diretoria ficou dentro da empresa. 
Engenheiros, chefe de setor pessoal, 
do jurídico, todos foram para a porta e 
o sindicato entrou em ação. 

“No mesmo dia ocorreu reunião entre o 
COFIC, o secretário de Indústria e Comércio 
e o Sindicato com Paulo Jackson, Dilemar, 
Luís Primo e Gilmar. Sentamos para nego-
ciar. Era uma hora da manhã no CAB quando 
chegamos a um acordo. No outro dia logo 
cedo fizemos a assembleia para apresentar 
a proposta, com a presença do secretario do 
governo”, lembra.

O acordo para acabar a greve envolveu a 
questão do lanche, a assistência médica, recursos 
humanos (não tinha assistente social, nutricionis-
ta, engenheiro e supervisor de segurança), nada 
disso tinha na empresa.

“Com essa greve, botaram logo outros 
ônibus com ar condicionado. O transporte 
interno era feito com Brasílias amarelas e 
passou a ser camionetes D-20 e Gol. Con-
quistamos coisas que atualmente são bási-
cas para a gestão de qualquer grande em-
presa. Na época conquistar isso gerou uma 
vibração violenta. O pessoal desceu para a 
portaria da empresa cantando “trabalhador 
unido jamais será vencido” (risos) e gritando 
o nome do Sindae, que era o sindicato com 
um dia de funcionamento. O trabalhador viu 
que a luta valia a pena, que se a gente lutar 
a coisa sai. Essa greve foi importante para a 
própria diretoria do sindicato, que assumiu e 
logo estava com os nomes nos jornais noti-
ciando a greve”, lembra. 

“E eu sempre dizendo: se a gente não cruzar 
os braços, se fizermos o nosso trabalho profis-
sional bem feito, sem falhas, para que a gestão 
não encontre problemas com o nosso trabalho, 
teremos mais força para reivindicar”.

“O ESTOURO DA BOIADA” CETREL

A enorme diferença de salários 
e benefícios em relação 
ao Polo Petroquímico propiciou 
um forte MOVIMENTO SINDICAL 
NA CETREL
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Mobilização 
assegura DIVERSAS 
CONQUISTAS

E
lisio explica que aquela primeira greve foi 
decisiva para encaminhar a solução dos 
graves problemas das condições de traba-
lho na Cetrel e, inclusive, avançar na ques-

tão da segurança. 

“Conseguimos ter supervisor de segu-
rança, engenheiro de segurança, melhorar a 
alimentação, a ter assistência médica, nova 
ergonomia dos móveis, tudo ok, o que falta-
va? Melhorar os salários. A direção da empre-
sa dizia que não tinha autonomia para dar um 
reajuste salarial que resolvesse o problema.  
Isto teria que ser feito via plano de cargos e 
salários, que só poderia ser implantado com a 
ordem do governo.” 

MOBILIZAÇÃO ASSEGURA DIVERSAS CONQUISTASCETREL
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Era o primeiro ano do governo de Waldir Pires. 
Diante da posição da empresa, os (as) trabalha-
dores (as) decidiram fazer coincidir a data-base 
do acordo coletivo para maio (mesma época da 
Embasa e da Cerb) e levar para o acordo coletivo, 
como questão prioritária, a implantação do plano 
de cargos e salários. “Aí o pau quebrou. O governo 
disse não. Partimos para a greve. A primeira gran-
de greve liderada pelo sindicato”, lembra.

Instalou-se um clima de confronto entre os 
(as) trabalhadores (as) e a empresa/governo que 
durou 22 dias. “A polícia foi pra cima. Passou a fa-
zer a segurança da empresa. Fazer greve no Polo 
naquele tempo era considerado muito desaforo. 
Travamos toda a empresa, de maneira que com o 

A POLÍCIA era 
mobilizada 
pelas empresas 
sempre que 
estourava uma 
greve

tempo eles trouxeram operado-
res de outras empresas que en-
travam de helicóptero, passava 
por cima do piquete e pousava 
dentro da empresa”, conta Elisio. 

Foi uma greve muito dura. 
Se Waldir Pires ia para o aero-
porto os (as) trabalhadores (as) 
acompanhavam a comitiva le-
vando faixas: “Queremos con-
versar com o governador”. “Ele 
foi inaugurar alguma coisa no 
COFIC. Ficamos o dia todo, na 
chuva, foi o diabo. Tanto que 
Waldir Pires deixou tudo lá e veio 
falar no carro de som do sindica-
to (risos). Prometeu resolver – e 
resolveu – a questão do plano de 
cargos e salários.

“Parou a greve e de-
mos um mês de prazo para 
a empresa fazer o plano. 
Continuamos em estado de 
greve.  O plano ficou pron-
to e foi implantado. Teve 
trabalhador que teve 300% 
de aumento. Aumento con-
siderável para quase 100% 
dos trabalhadores. Foi um 
Carnaval dentro da empresa. 
É o mesmo plano até hoje”.

MOBILIZAÇÃO ASSEGURA DIVERSAS CONQUISTAS CETREL
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O 
governo João Dur-
val (março de 1983 
– março de 1987) 
coincidiu com o fim 

da ditadura militar e com a funda-
ção do Sindae. Os (as) trabalhado-
res (as) estavam criando uma nova 
história, cujo marco inicial, na Em-
basa, foi a instituição do plano de 
cargos e salários. Em seguida, veio 
o primeiro governo democrático 
da Bahia pós-ditadura (março de 
1987 – março de 1991), chefia-
do por Waldir Pires (1987/1989) 
e Nilo Coelho (1989 – 1991). O 
país vivia a época da ciranda finan-
ceira, do arrocho salarial, inflação 
alta e um Estado destroçado. An-
tônio Emilson e Luiz Primo con-
tam como se deram os primeiros 
embates e como foram vencidos 
os primeiros desafios enfrentados 
pelo Sindicato na Embasa.

A Comissão de Participação e 
as representações dos (as) traba-

Começa a luta na Embasa: 
força de trabalhadores (as) 
conquista plano de cargos 
e um acordo avançado

lhadores (as) por locais de trabalho foram criadas 
durante o período do governo de João Durval. A 
principal meta dessas comissões – depois da fun-
dação do sindicato – foi a de negociar com a em-
presa a elaboração e aprovação do plano de cargos 
e salários. Na Embasa, o plano foi implantado em 
1986. “Passamos a ter um ganho razoável com a 
definição do plano de carreira. Este plano permane-
ceu em vigor durante 12 anos, foi até 1998, quan-
do a diretoria da Embasa implantou um novo, sem 
discussão nenhuma com os (as) trabalhadores (as) 
e cortou vários direitos”, conta Antônio Emilson.

O primeiro plano de cargos e salários foi a prin-
cipal pauta do primeiro acordo coletivo assinado 
pelo Sindicato com a empresa. Nele ficaram asse-
gurados o direito ao ticket alimentação, plano de 
saúde, gratificação de férias, prêmio assiduidade, 
estabelecia promoção por antiguidade e por tem-
po de serviço. “Naquela época fizemos acordo com 
cláusulas avançadas”, recorda Emilson. Ele disse que 
havia uma mobilização tanto de trabalhadores (as) 
quanto do corpo gerencial em apoio ao sindicato,e 
isto facilitou a obtenção das conquistas e aumen-
tou a capacidade de pressão junto à direção da em-
presa para conseguir os avanços.

FORÇA DE TRABALHADORES (AS) CONQUISTA PLANO DE CARGOS E UM ACORDO AVANÇADOEMBASA
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A mobilização na nossa 
categoria era tão grande que 
as assembleias de aprovação 
da pauta das campanhas 
salariais contava com a 
presença de até 300 pessoas. 
No momento da negociação 
com a empresa, os (as) 
trabalhadores (as) ficavam 
em assembleia permanente 
durante os dias que duravam 
a negociação. Havia 
motivação muito grande para 
participar”, recorda.

ANTÔNIO EMILSON é um dos 
fundadores do SINDAE e foi diretor 
durante vários anos

FORÇA DE TRABALHADORES (AS) CONQUISTA PLANO DE CARGOS E UM ACORDO AVANÇADO EMBASA

“

Assinatura 
do primeiro 

acordo coletivo 
com a Embasa
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JOÃO DURVAL INCHA A EMBASA E WALDIR DEMITE 2 MIL TRABALHADORESEMBASA
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O
s fundadores do Sindicato lembram 
que antes de João Durval sair do go-
verno, a Constituição Federal ainda 
não havia sido promulgada, o que só 

viria a ocorrer em 1988. A Constituição tornou 
obrigatório o acesso ao serviço público por meio 
de concurso. Antes da Constituição ser promulga-
da, no final do governo João Durval, mais de duas 
mil pessoas entraram na Embasa ‘apadrinhadas’ 
pelo governador.

“Foi um inchaço mesmo na empresa. Isto 
ocorreu no período eleitoral e foi uma tática 
de João Durval para tentar evitar a vitória de 
Waldir Pires. Muitos daqueles empregos não 
eram necessários”, comentou Luiz Primo.

Logo que assumiu o governo, em março de 
1987, Waldir Pires baixou um decreto revogan-
do as 2.236 nomeações feitas por João Durval na 
Embasa. Àquela altura, todo esses (as) novos (as) 
funcionários (as) já haviam assinado a ficha de fi-
liação ao sindicato, que passou a liderar diversas 
manifestações, inclusive greves, para manter o 
emprego do pessoal. “Waldir Pires ficou irredutí-
vel. Ele pegou o estado esfacelado, o governo sem 
saldo em caixa para poder cumprir todas as obri-
gações, deu um tranco para tentar cortar despe-
sas”, comenta Antônio Emilson.

As dificuldades financeiras do Estado, im-
pediam o avanço dos acordos coletivos dos ser-
vidores públicos, prejudicando o avanço também 
na Embasa. “Foi uma relação tão conflituosa, tão 
ruim que num determinado momento até o pes-
soal da atividade fim da empresa, área essencial, a 
operação ameaçou parar. E ficou naquela história 
de que os operadores não poderiam ser substituí-
dos, mandaram buscar gente de fora, de outros 
estados para fazer a operação aqui da Embasa por 
conta da greve”, conta.

JOÃO DURVAL
INCHA A EMPRESA 
e Waldir demite 2 mil 
trabalhadores (as)

JOÃO DURVAL INCHA A EMBASA E WALDIR DEMITE 2 MIL TRABALHADORES (AS) EMBASA

PARALISAÇÃO 
planejada do setor 
de operações 
foi uma das 
estratégias de 
pressão utilizadas 
na época

PARQUE DA BOLANDEIRA, EMBASA
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JOÃO DURVAL INCHA A EMBASA E WALDIR DEMITE 2 MIL TRABALHADORESEmbasa

“A gente se preocupava com a questão do 
abastecimento de água para não ter a população 
contra a gente. Sobretudo porque era um crime 
você tirar a água da rede de abastecimento. Faltar 
água em uma rua é um caso, mas você tirar todo o 
abastecimento de uma cidade, de forma direta é 
meio complicado e pode ser considerado até cri-
minoso”, lembra Luiz Primo.

Luiz Primo recorda: “Teve um dia que a Embasa 
contratou operadores de fora. Eram operadores de 
outras empresas. Só que tinha alguns mecanismos 
na estação, sistemas velhos que só os próprios ope-
radores daqui sabiam quando acontecia uma pane 
e como resolver o problema. Conseguimos parar a 
estação da Bolandeira uma vez. Quando paramos 
eu estava no portão, de madrugada isto. Parou, daí 
a pouco a água começou a subir. Mas estavam todos 
os operadores no portão da empresa pra qualquer 
pane a gente entrar. Ai veio o Gerente de Operações 

correndo doido que a água ia invadir a estação, porque 
parou o tratamento mas não parou o bombeamento, 
a adução. Nossos operadores entraram, correram, em 
quinze minutos tinham resolvido tudo e botaram pra 
operar de novo. Aí as coisas melhoraram. No outro dia 
já sentou na mesa pra começar a conversar”. 

Mas para manter a estratégia de máxima pres-
são sobre a empresa e sobre o governo, a fim de 
forçar a negociação pela garantia do emprego aos 
demitidos, recorda Primo, os (as) trabalhadores  (as) 
decidiram parar a Estação de Tratamento de Água da 
Bolandeira depois de um meticuloso planejamento.

Waldir Pires recebeu uma comissão e acei-
tou que fossem definidos critérios para manter 
as pessoas: ficariam aqueles (as) que trabalhavam 
nos serviços essenciais. “A seleção não funcionou 
exatamente assim, saíram cerca de 800 pessoas e 
1.200 ficaram”, lembra Antônio Emilson.
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E
m todo o mundo, entre a segunda me-
tade da década de 1980 até 2008 vive-
mos sob o tempo do deserto neoliberal. 
No Brasil, este período foi vivido jun-

to com o tormento da hiperinflação, que afetava 
diariamente o custo de vida, gerando dificuldades 
enormes para todos os (as) assalariados (as). Lem-
bra Antônio Emilson que no último ano do governo 
Sarney (1985 – 1989), a inflação chegou a quase 
20% ao dia, e quando foi na época da data–base 
dos (as) trabalhadores (as) de saneamento da Bahia 
as perda salariais haviam chegado a mais de 160%.

“Negociar salário em período de inflação alta 
é complicado. A gente passou a brigar por reposi-
ções antes do período de um ano, que foi o cha-
mado ‘gatilho salarial’, ou seja, fazíamos o acordo 
hoje, repunha o salário, suponha que no ano tinha 
40% de perda, repunha os 40%, às vezes dividido 
em três, quatro, cinco vezes, mas no dia seguinte já 
tinha perdido 10%. Depois de três meses já tinha 
uma perda salarial horrível”, confirma Luís Primo.

Apesar dessas dificuldade, no 
início da década de 1990, por es-
tarem muito organizados e mobili-
zados, os (as) trabalhadores (as) de 
saneamento conseguiram avançar 
em suas conquistas salariais.

“Fernando Collor (1990-1992) 
deu o ‘cavalo de pau’ na economia 
e implantou o plano para “matar a 
inflação com um único tiro”. Con-
seguimos negociar com a Embasa o 
pagamento das perdas do período. 
Foi um grande ganho, pois tínha-
mos um salário inferior ao da Cerb 
e da Coelba. A gente lutava para 
ter equiparação com a Coelba. 
Com a garantia da recomposição 
salarial, ainda que parcelada em 
doze meses, tivemos um ganho 
alcançado por poucas categorias”, 
conta Antônio Emilson.

LUTA PELO 
GATILHO contra 

a inflação para 
barrar a corrosão 

dos salários

LUTA PELO GATILHO CONTRA A INFLAÇÃO PARA BARRAR A CORROSÃO DOS SALÁRIOS INFLAÇÃO
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LUTA PELO GATILHO CONTRA A INFLAÇÃO PARA BARRAR A CORROSÃO DOS SALÁRIOSINFLAÇÃO
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Início da política 
neoliberal: 
desafio é impedir 
a venda 
das empresas 
estatais

O 
tempo do deserto neoliberal tinha 
como política hegemônica a implan-
tação do chamado Estado Mínimo, 
que se caracterizou por demissões 

de servidores públicos e privatizações de empre-
sas públicas. No Brasil, a partir do governo Col-
lor/Itamar (março de 1990 a janeiro de 1995) e, 
sobretudo, de FHC (janeiro de 1995 a janeiro de 
2003) esta política foi traduzida nas privatizações 
de algumas das mais importantes empresas do 
país, como a Telebras, Embratel e Companhia Vale 
do Rio Doce.

Na Bahia, ainda em 1989, os (as) trabalhado-
res (as) do saneamento tiveram que se levantar 
contra a proposta do governo Nilo Coelho de mu-
nicipalizar os serviços de saneamento e extinguir 
a Cerb. A partir da posse do presidente Fernando 

INÍCIO DA POLÍTICA NEOLIBERAL: DESAFIO É IMPEDIR A VENDA DAS EMPRESAS ESTATAIS PRIVATIZAÇÃO

Trabalhadores 
levam para 

as ruas a defesa 
da água como 

um bem público
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Collor surgiu o Programa de Modernização do Se-
tor de Saneamento (PMSS), nome pomposo que 
escondia o real objetivo de acelerar a privatiza-
ção das empresas, seguindo a orientação do Ban-
co Mundial e do Fundo Monetário Internacional 
(FMI). Além da Embasa, os alvos imediatos eram 
a Casan, em Santa Catarina, e a Sanesur, no Mato 
Grosso do Sul. 

Antes do final do governo de Nilo Coelho, os 
(as) trabalhadores (as) da Cetrel tiveram que fazer 
greve para tentar impedir a privatização. A Polí-
cia Militar foi mobilizada. Os soldados cercaram a 
empresa, postaram-se na estrada para garantir a 
passagem dos ônibus e montaram barricadas nas 
estações elevatórias. Tudo isto visando impedir 
uma assembleia convocada para debater a campa-
nha salarial e a proposta do governador de vender a 
empresa para a iniciativa privada. 

Os (as) empregados (as) saltaram dos ôni-
bus, pegaram carona em caminhões, caçambas 

e carros do Sindicato e garanti-
ram a realização da assembleia. 
Apesar do sucesso imediato da 
greve, Nilo Coelho manobrou 
com os deputados estaduais e 
fez aprovar na Assembleia Le-
gislativa o repasse do controle 
da Cetrel para empresas priva-
das, ficando o estado com pou-
co mais de 30% do capital.

Posteriormente, os gover-
nos carlistas (Paulo Souto e Cé-
sar Borges (1994 – 2007) priva-
tizaram o BANEB, a COELBA e a 
TELEBAHIA. Tentaram também 
privatizar a Cerb e a Embasa, que 
se mantiveram como empresas 
públicas graças à resistência fir-
me e decidida dos (as) trabalha-
dores (as) e dos (as) seus (suas) 
aliados (as).

INÍCIO DA POLÍTICA NEOLIBERAL: DESAFIO É IMPEDIR A VENDA DAS EMPRESAS ESTATAISPRIVATIZAÇÃO
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Com a volta de ACM ao poder (março de 1991 
a abril de 1994) ocorreram duas ações simultâneas 
contra o movimento dos (as) trabalhadores (as) de 
saneamento: aumentou a ofensiva visando a priva-
tização da Embasa e o governo buscou por todos 

ANOS DE CHUMBO:
Trabalhadores (as) da Embasa ficam 
7 ANOS sem acordo coletivo

TRABALHADORES (AS) DA EMBASA FICAM 7 ANOS SEM ACORDO COLETIVO EMBASA

os meios quebrar a espinha dorsal do sindicato. 
“Depois que ACM assumiu, ficou praticamente dois 
anos sem atender o sindicato, agia como se o Sin-
dae não existisse. Foi um processo bastante difícil e 
conflituoso”, recorda Antônio Emilson.
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Ante a postura 
inegociável do 
governador, em 1991 
os trabalhadores 
decidiram recorrer à 
Justiça do Trabalho

TRABALHADORES (AS) DA EMBASA FICAM 7 ANOS SEM ACORDO COLETIVOEMBASA
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bem com a esquerda. Naquele momento di-
fícil a gente procurou Haroldo Lima, que era 
deputado federal, para tentar intermediar o 
diálogo. Ele teve uma audiência e disse para 
ACM: - Rapaz, é uma bobagem, o acordo não 
tem nada demais. Ele convenceu e ACM man-
dou assinar o acordo”.

Aquele último acordo coletivo, que valeria 
até abril de 1993, garantia conquistas históricas: 
gratificação de férias de um salário-base, o ticket 
alimentação, o plano de saúde, prêmio assiduida-
de, periculosidade, insalubridade e “tinha várias 
conquistas, coisas importantes que a empresa não 
cumpria”, comenta Emilson. “Na época havia uma 
lei federal que estabelecia o seguinte: se o novo 
acordo não fosse fechado prevalecia as conquis-
tas do acordo anterior. Mas a partir de 1993 ACM 
mandou passar o trator em tudo”.

Diante da postura intransi-
gente do governador, foi impossí-
vel fazer um acordo coletivo com 
a empresa em 1991. O sindicato 
teve que recorrer à Justiça do Tra-
balho. Esta era também controla-
da por ACM e a decisão do dissídio 
foi amplamente desfavorável aos 
(as) trabalhadores (as). Emilson 
lembra que, em 1992, sabendo 
que não era conveniente recor-
rer de novo à Justiça, o sindicato 
fez inúmeras gestões buscando o 
acordo coletivo.

“Fizemos o acordo por 
obra milagrosa, graças à vai-
dade dele. ACM dizia cini-
camente que se relacionava 

PAULO JACKSON fala em assembleia no Largo 
de Nazaré, logo após audiência na Justiça do Trabalho

TRABALHADORES (AS) DA EMBASA FICAM 7 ANOS SEM ACORDO COLETIVO EMBASA
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A 
partir de 1993 ACM 
moveu uma verda-
deira guerra contra 
o Sindicato emba-

lado pelo desejo de privatizar a 
Embasa. Enquanto não conse-
guia vender a empresa, foram 
adotadas as medidas de “enxu-
gamento”, tais como o Programa 
de Demissão Voluntária (PDV), 
que abria novas vagas para serem 
preenchidas pela contratação de 
trabalhadores (as) de empresas 
terceirizadas. 

Com a proibição dos acor-
dos coletivos, a empresa acabou 

Demitida toda a DIRETORIA DO SINDICATO

DEMITIDA TODA A DIRETORIA DO SINDICATODEMISSÃO

ACM travou guerra 
contra o Sindae, 
mandou demitir 

toda a diretoria do 
Sindicato e FEZ 

TERRORISMO COM OS 
TRABALHADORES

DIRETORIA ELEITA, 1993-1995

com o ticket alimentação, com o salário férias e 
pôs fim à assistência médica e ao plano de saúde. 
A Embasa deixou de pagar as clínicas e as clínicas 
pararam de atender, a gratificação de férias foi 
suprimida e cerca de 15 cláusulas históricas do 
acordo deixaram de ser cumpridas. 

Através do boletim informativo, o Sindicato 
reagia denunciando as “maracutaias” do gover-
nador, a exemplo da aquisição de um incinerador 
pela Cetrel, adquirido por meios ilegais, o superfa-
turamento das obras da Adutora do Feijão, inclusi-
ve com a publicação de matéria paga na imprensa 
local. “Tínhamos articulação com os parlamenta-
res na Assembleia Legislativa. A gente tinha uma 
capacidade enorme de fazer denúncias”, recorda 
Antônio Emilson.
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DEMITIDA TODA A DIRETORIA DO SINDICATO DEMISSÃO

DILSON OLIVEIRA, 
então coordenador 

do Sindicato, 
VICENTINHO, 
presidente da 

CUT, deputado 
PAULO JACKSON e 

dirigentes sindicais 
entregam documento 

na Governadoria 
pedindo ABERTURA 

DE NEGOCIAÇÕES 
com o governo 
e denunciando 

demissões na Embasa

Ele conta também que em 
abril de 1993, terminado o tem-
po de validade do acordo coletivo 
assinado no ano anterior, tremen-
do de ódio contra o Sindicato, 
ACM teria dito: não assina nada 
e os dirigentes sindicais tem de 
voltar todo mundo [aos postos de 
trabalho na empresa]. Se não vol-
tar, demite. “Estávamos numa as-
sembleia geral na Assembleia Le-
gislativa e chegou a informação 
pra gente: olha, tem um ofício lá 
de ACM para todos os dirigentes 
sindicais voltarem, se não voltar 
estão demitidos”.
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“Foi levado para a assembleia decidir se deve-
ríamos voltar ou não, sabendo que se voltássemos 
o Sindicato ia ficar sem direção. Os (as) trabalha-
dores (as) decidiram que bancariam a sustentação 
dos dirigentes sindicais. Na medida em que tínha-
mos estabilidade constitucional, entendíamos que 
na Justiça poderíamos reverter as demissões”.

Os primeiros demitidos por justa causa foram Gregório 
Bonfim e Aurino Reis. Em seguida foram demitidos Adilson 
Gallo, Antônio Emilson, Antônio Alexandre, José Gomes, 
Luiz Primo, Pedro Romildo, Raimundo Coutinho e Dilson 
Oliveira. As demissões alcançaram 17 dirigentes sindicais 
(quase toda a diretoria) e mais 800 trabalhadores (as).

Diante da pressão carlista, a categoria soube dar a 
resposta. Foi feita uma greve que durou 30 dias e foi 
aprovado o aumento da contribuição sindical de 1,5% 
para 2,0% da mensalidade, pagando 0,5% a mais en-
quanto perdurasse a suspensão dos diretores. Essa di-
ferença de 0,5% foi devolvida pelo Sindicato posterior-
mente. A reintegração foi obtida na Justiça em 1997.

“As demissões na Embasa tornaram-se fre-
quentes. Todas as mobilizações que ocorriam, 
assembleias, passeatas que a gente fazia, a em-
presa mandava o pessoal dela fotografar, ou se 
saía fotografia em jornal eles pegavam essas 
imagens e escolhiam os (as) trabalhadores (as) 
que participavam do movimento para serem de-
mitidos. ACM fez terrorismo, intimidando os (as) 
trabalhadores (as). O pessoal passou a ter medo 
de participar”, conta Antônio Emilson.

Não satisfeito, ainda em 1993, ACM mandou des-
filiar do Sindicato todos os (as) trabalhadores (as) e a 
Embasa deixou de repassar as mensalidades ao Sindae 
alegando não reconhecer as filiações. Diante desta si-
tuação, tornou-se necessária uma enorme campanha 
de refiliação, com equipes percorrendo todo o estado, 
com uma despesa brutal que zerou as reservas finan-
ceiras da entidade. 

“Fomos de novo ao campo para pegar a filia-
ção de um por um até refiliar todo mundo. Fica-
mos sem acordo o tempo todo, só na luta, demis-
sões aqui e ali para pressionar. Esse foi um período 
duro, difícil, muito duro. Foram os anos de chum-
bo. Mas a gente não parou não, continuou a luta, 
continuou a organização”, recorda Luiz Primo.
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DEMITIDA TODA A DIRETORIA DO SINDICATO DEMISSÃO

Em ato diante 
da Assembleia Legislativa 
da Bahia, trabalhadores (as) 
decidem tomar MEDIDAS 
PARA A SUSTENTAÇÃO 
FINANCEIRA DO SINDICATO
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DEMITIDA TODA A DIRETORIA DO SINDICATODEMISSÃO

Temendo ser reconhecidos e 
demitidos, trabalhadores protestam 
ENCAPUZADOS durante sessão 
especial na Câmara de Vereadores

“Havíamos pedido uma sessão na Câmara 
de Vereadores para denunciar esse processo 
conflituoso e a tentativa de destruir a entida-
de. Quando levamos os (as) trabalhadores (as) 
pra lá surgiu a ideia de todo mundo participar 
da sessão com um capuz preto na cabeça para 
não ser identificado”, conta Antonio Emilson.

Ele lembra também de outras modalidades de 
repressão durante a greve contra as demissões. 
“Começaram a mandar cartas para os (as) empre-
gados (as) em casa, que estavam em greve, que se 
não voltassem seriam demitidos. Telefonema dos 
gerentes ligando para os trabalhadores voltarem. 
Criaram dificuldades terríveis”.
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D
iante das dificuldades para superar 
o confronto com o governo, lembra 
Antônio Emilson, os (as) trabalhado-
res (as) e os dirigentes sindicais per-
ceberam que se não fosse encontrada 

uma saída honrosa “havia o risco do sindicato perder 
a liderança e perder as estribeiras na condução do 
movimento. Então era preciso naquele momento 
dar um passo atrás para poder garantir a liderança e 
o controle dos (as) trabalhadores (as)”. O passo atrás 
dado foi a suspensão da greve, que já durava 33 dias.

“Procuramos o caminho da Justiça. Não ti-
nha como enfrentar direto. Foi o maior trabalho 
do mundo, mas fomos novamente revirar a Bahia 

Cobrar na Justiça o 
corte dos benefícios 

e reintegração dos 
demitidos

Em passeata no centro 
de Salvador, trabalhadores (as) 

carregam caixão de defunto 
simbolizando a morte 
da Justiça do Trabalho
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toda para pegar procuração individualmente de 
cada trabalhador (a) e ajuizamos mais de cinco 
mil ações na Justiça reclamando o corte dos be-
nefícios, o retorno dos demitidos e os demais di-
reitos dos (as) trabalhadores (as)”, recorda Primo. 
A Justiça respondeu a favor dos (as) trabalhado-
res (as) e grande parte do patrimônio do Sindicato 
foi recuperada a partir dessas ações judiciais. 

Quanto à reintegração da diretoria, o proces-
so tramitou durante onze anos até ser julgado. Os 
diretores do sindicato ficaram quatro anos e meio 
de contrato suspenso e em setembro de 1997 o 
juiz mandou reintegrá-los. “Fomos reintegrados e 
ficamos aguardando a sentença final de Brasília. Se 
não é o fato de Lula ter ganho a eleição de 2002, 
com certeza não teríamos sido reintegrados, por-
que o modelo neoliberal certamente persistiria e o 
Tribunal Superior do Trabalho não julgaria favorá-
vel à nossa reintegração, mesmo sendo um direito 
constitucional”, considera Antônio Emilson.

A Justiça e o 
poder executivo 
uniam-se para 
favorecer 
a POLÍTICA 
NEOLIBERAL

COBRAR NA JUSTIÇA O CORTE DOS BENEFÍCIOS E REINTEGRAÇÃO DOS DEMITIDOSJUSTIÇA
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Enfrentando 
todas as 

dificuldades 
e, inclusive, 
a polícia, os 

TRABALHADORES 
jamais deixaram 

de lutar 

COBRAR NA JUSTIÇA O CORTE DOS BENEFÍCIOS E REINTEGRAÇÃO DOS DEMITIDOS JUSTIÇA

GREVE NA BOLANDEIRA
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ESTA DIRETORIA LIDEROU a primeira etapa da luta contra a privatização.

LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA: A MAIOR DE TODAS AS BATALHASPRIVATIZAÇÃO

SINDAE 
presente 

na ROMARIA 
DA ÁGUA, 

em Sobradinho
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PRIVATIZAÇÃO

Nosso 
PROTESTO 
sempre se fez 
presente 
no desfile do 
2 DE JULHO

LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA: A MAIOR DE TODAS AS BATALHAS
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Luta contra
privatização da
Embasa: A MAIOR DE TODAS 
AS BATALHAS

O 
governo de ACM deixou uma heran-
ça maldita para o futuro da Embasa. 
Durante o período, a empresa ficou 
sem investimentos, foram suspen-

sas obras de construção de novas redes de água, 
estações de abastecimento e redes de esgotos. 
Além de não ampliar a capacidade operacional da 
empresa, aquele foi um tempo de poucos inves-
timentos, inclusive, na manutenção, o que levou 
ao contínuo sucateamento da empresa para criar 
mais uma justificativa para a privatização.

Os sucessores de ACM (Paulo Souto e César 
Borges) tudo fizeram para privatizar a empresa. 
Esta foi a maior batalha já travada pelo Sindae. Foi 
uma luta cujo êxito se tornou símbolo no Brasil e 
repercutiu no exterior. Diretores da entidade fize-
ram inúmeras palestras na Bahia (escolas, univer-
sidades, câmaras de vereadores), no Brasil e pelo 
mundo, denunciando a proposta privatista e neoli-
beral do governo brasileiro, seguindo orientação do 
Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.

Luís Primo e Antônio Emilson contam que em-
presários estrangeiros, interessados no setor de sa-
neamento, mapearam os cem maiores municípios no 
Brasil, cujos serviços de saneamento eram lucrativos. 
A intenção era garantir a privatização naqueles locais. 

LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA: A MAIOR DE TODAS AS BATALHASPRIVATIZAÇÃO

Para isso, exigiram do gover-
no federal o marco regulatório 
do setor de saneamento. “Dife-
rentemente dos setores energé-
tico e de telecomunicações, que 
eram da órbita federal, e que 
foram privatizados no atacado, 
no saneamento não havia marco 
regulatório e a titularidade é de 
competência municipal. Este foi 
um problema que eles enfrenta-
ram para poder privatizar”, refle-
te Antônio Emilson. 

Na Bahia, o governo carlista 
saiu na frente do governo federal 
e promoveu a alteração de vários 
artigos da Constituição do Esta-
do para facilitar a privatização. O 
propósito era retirar a titularidade 
da concessão do serviço do muni-
cípio e passar para o Estado, a fim 
de facilitar a venda da Embasa. 

“Só que esta mudança 
confrontava a Constituição 
Federal. Por isso, o Partido 
dos Trabalhadores entrou 
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com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) no STF, que até hoje está lá para ser jul-
gada”, lembra Emilson.

Nota: Essa Adin foi julgada no primeiro semes-
tre de 2013 e o STF decidiu que a titularidade 
dos serviços integrados e nas regiões metro-
politanas é compartilhada entre os municípios 
e o estado.

Enquanto os governos tomavam iniciativas 
visando a privatização, os movimentos sociais 
preparavam a contra-ofensiva: articulavam a 
Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental e, na 
Bahia, o Sindae comandava a Frente Estadual e o 
Movimento em Defesa da Água. É quando surge a 
campanha sob o slogan “Privatizar a água é crime. 
Defender a água é defender a vida”.

Com o apoio 
da igreja e dos 
movimentos 
sociais, 
manifestantes 
ocupam ruas de 
Feira de Santana 
na LUTA CONTRA 
A PRIVATIZAÇÃO
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Dizendo-se entusiasmado com as privatizações 
da Coelba, Navegação Baiana e Baneb, o governo 
apertou ainda mais o cerco contra a Embasa e en-
viou o modelo de um projeto de lei para que todos os 
municípios autorizassem a venda da empresa. O bis-
po de Feira de Santana, dom Itamar Vian, condenou 
a privatização. Sob forte pressão do Sindicato e da 
igreja, começaram as votações desses projetos nas 
Câmaras Municipais. Em fevereiro de 2000, o Bole-
tim do Sindicato anunciava: “É de Maragogipe o pri-
meiro NÃO”. De fato, o projeto foi rejeitado por 6 a 1. 

Luís Primo conta que dirigentes do Sindae 
visitaram Câmaras de Vereadores da maioria dos 
municípios baianos para defender a não aprova-
ção dos projetos de privatização. E assim, um por 
um, os projetos foram sendo derrubados, salvo 
raras exceções. Foi o caso de Jequié, terra do go-
vernador César Borges, o mesmo que sancionou a 
Lei 7.483/99, autorizando a venda da Embasa. Lá, 
Borges mandou fechar a Câmara para não ser rea-

Assembleias em 
2001 mostram que 
apesar de todas 
as dificuldades os 
TRABALHADORES 
CONTINUARAM 
MOBILIZADOS em 
busca de seus direitos

lizada audiência pública sobre a 
questão. No dia da votação a Câ-
mara foi cercada pela polícia e o 
projeto acabou aprovado.

“César Borges impediu o nos-
so acesso à Câmara, botou polícia, 
a gente mobilizou e, mesmo com 
resistência, aprovaram o projeto”, 
lembra Primo.
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Em 2001, o então presidente Fernando Henri-
que Cardoso preparou projeto para retirar a titulari-
dade dos municípios sobre o saneamento, prevista 
na Constituição Federal, para ajudar no projeto de 
privatização. O Sindae buscou o apoio da sociedade 
civil para lutar contra o projeto. “Nos reunimos com 
associações de moradores, com as universidades, 
com o CREA, OAB, com a Igreja. O apoio da Igreja 
foi fundamental. A gente participou de reunião da 
CNBB Regional Nordeste e colocamos o problema, 
incorporaram de que a água é um bem essencial à 
vida, um direito de todos, que não podia ser privatiza-
da e não poderia virar mercadoria”, conta Luís Primo.

O movimento sindical, a Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil, o sistema CREA/Confea 
e a OAB reagiram à proposta de FHC e os prefei-

tos, contrários à privatização, 
fizeram uma marcha à Brasília. A 
proposta não vingou. Em Salva-
dor, 4 de maio, um show de co-
vardia, truculência e pancadaria: 
na tentativa de realizar uma au-
diência para fechar uma etapa do 
processo de venda da Embasa, o 
governo autorizou a PM a espan-
car sindicalistas e parlamenta-
res. Foi quando, em 8 de junho 
daquele ano, surgiu o “Grito da 
Água”, maior manifestação de 
rua no Brasil contra a privatiza-
ção do setor e que reuniu mais 
de 10 mil pessoas numa passeata 
pelo centro de Salvador.

PRIVATIZAÇÃOLUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA: A MAIOR DE TODAS AS BATALHAS
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IGREJA foi aliada fundamental 
para impedir a venda da empresa

Ao mesmo tempo em que o Sindicato levava a 
Campanha Água Viva para os meios de comunica-
ção, as igrejas e paróquias de todos os municípios 
do estado passaram a discutir o tema. O assunto 
ganhou forte apelo popular, padres e bispos mani-
festaram-se publicamente contra a privatização.

“Não fosse a Igreja Católica seria muito mais 
difícil. Havia interesse muito grande do capital 
em privatizar. E você ter apenas um sindicato 
contra a mídia, contra uma Norberto Odebrecht, 

LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA: MAIOR DE TODAS AS BATALHASPRIVATIZAÇÃO

OAS, etc. que tem interesse no 
setor é muito difícil. Se não fos-
se a Igreja, com o trabalho ex-
traordinário que fez junto com 
o Sindae, nós não teríamos con-
seguido evitar a privatização”, 
conta Primo. A Igreja organizou 
o povo, levou o povo às ruas, 
debateu isso na missa, criou a 
Campanha da Fraternidade ten-
do como tema a Água.

O sindicato foi às praças 
COLETAR ASSINATURAS contra 
a privatização da água
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PRIVATIZAÇÃO

O GRITO DA ÁGUA 
foi crescendo e 
incorporando novos 
grupos sociais a cada 
ano e até hoje é a 
maior MANIFESTAÇÃO 
DE RUA EM DEFESA 
DAS ÁGUAS 
REALIZADA NO BRASIL

LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA: A MAIOR DE TODAS AS BATALHAS
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EM CADA CÂMARA UMA NOVA BATALHAPROTESTOS

LUTA PALMO A PALMO:
Em cada Câmara uma nova batalha

O movimento coletou assinaturas em todo o 
país para um abaixo-assinado, que foi entregue ao 
Congresso Nacional em agosto de 2001, com 720 
mil assinaturas repudiando o Projeto 4.147, de FHC, 
que buscava a privatização do setor. “A Bahia foi 
o segundo estado que mais coletou assinaturas. O 
primeiro foi o Rio Grande do Sul”, lembra Primo.

Trabalhadores 
de saneamento 
protestam na 
Câmara Municipal 
de Salvador
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Primeira lei 
de iniciativa popular 
de Salvador foi 
em defesa do 
saneamento público

Assim como fez o governo querendo privatizar 
as empresas de saneamento, o Sindae, com seus 
aliados, espalharam por diversos municípios baia-
nos modelo de projeto de lei de iniciativa popular, 
contra a privatização, para a população entregar 
aos seus respectivos vereadores. Várias Câmaras 
aprovaram esses projetos, a exemplo de Ipiaú (a 
primeira delas), Feira de Santana e Ilhéus, depois 
em muitos outros municípios, dando um baque nas 
pretensões do estado. 

Em Salvador, o então prefeito Imbassahy 
(1997-2004) aprovou na Câmara de Vereadores 
projeto de lei repassando a concessão de abaste-
cimento de água do município de Salvador para o 
Estado. Depois da aprovação dessa lei, o Sindae e 
seus aliados intensificaram ainda mais a campanha 
contra a privatização. 

Em Itabuna a luta contra a 
privatização da EMASA foi 

tão intensa quanto a luta 
contra a privatização da 

Embasa em Salvador

Foram coletadas assinaturas de mais de 5% 
dos eleitores de Salvador em apoio ao projeto de lei 
de iniciativa popular contra a privatização da Em-
basa e revogando a lei aprovada por Imbassahy. O 
movimento conseguiu quase cem mil assinaturas. 
Foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular 
feita na história da Câmara de Salvador. O projeto 
foi levado para a Câmara, em novembro de 2001, 
em passeata que teve a participação de dom Gílio 
Felício, então bispo auxiliar de Salvador, e dom Ita-
mar Vian, bispo de Feira de Santana. 

“Demos entrada do projeto na Casa Le-
gislativa e o presidente da Câmara, seguindo 
orientação de ACM, disse que não podia acatar, 
alegando que haveria assinaturas falsificadas. 
Um tipo de projeto que não pode ser engave-
tado, eles engavetaram”, conta Luís Primo.
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DIANTE DO CLAMOR POPULAR, ACM SE RENDE E JOGA A TOALHARESISTÊNCIA

A
pesar das resistências dos gover-
nos locais e nacional, o fato é que 
a campanha contra a privatização 
cresceu em todo o país, inclusive 

porque as pessoas começaram a notar que as 
privatizações até então realizadas estavam ge-
rando prejuízos. Primo acredita que o apagão no 
sistema elétrico do Brasil teria dado ajuda enor-
me para a luta contra a privatização da Embasa.

“A gente dizia: privatização é aumento 
de tarifa, queda na qualidade do serviço e 
demissão. E foi o que de fato aconteceu. A 
sociedade percebeu que as coisas não me-
lhoravam com a privatização. E as pessoas 
se incorporaram à defesa da água como 
bem público”, comenta Antônio Emilson.

O IBGE fez pesquisa em 60 municípios 
da Bahia e descobriu que 63% dos baianos 

Diante do CLAMOR POPULAR, 
ACM se rende e joga a toalha

reprovavam a venda da Emba-
sa. Diante do fato de que a luta 
contra a privatização havia real-
mente ganhado corpo no estado 
inteiro, durante a campanha pela 
reeleição de Paulo Souto (2002) 
ACM resolveu recuar: num co-
mício no pequeno município de 
Retirolândia negou a intenção de 
privatizar a empresa. Sem qual-
quer cerimônia, afirmou: “Eu não 
sei que estória é essa, espalham 
e eu não sei. Eu sou o maior ami-
go do governador (César Borges) 
e não sei de privatização nenhu-
ma da Embasa. É só politicagem. 
A água é do povo e do povo será 
hoje e sempre”.

Em seguida, o prefeito de 
Salvador Imbassahy recuou e re-
vogou a lei da privatização, assim 
como outros prefeitos em todo o 
estado. Os trabalhadores e a so-
ciedade venceram a batalha.
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Momento histórico:
o então coordenador do Sindae, 

Abelardo de Oliveira, o então 
vereador Daniel Almeida, 

e os bispos Itamar Vian e Gílio Felício 
na entrega do projeto de lei 

de iniciativa popular na Câmara 
de Vereadores de Salvador
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A 
necessidade de envolver amplos se-
tores da sociedade na luta contra a 
privatização da água levou o Sindae 
a promover campanhas nos meios de 

comunicação – Campanha Água Viva -, a realizar 
manifestações de rua, como a que deu origem ao 
Grito da Água, realizado pela primeira vez 8 em 
junho de 2001, defendido pela Federação Nacio-
nal dos Urbanitários como Dia Nacional de Luta 
contra a Privatização do Saneamento. O enorme 
sucesso da manifestação fez com que a partir do 
ano seguinte o Grito fosse promovido no Dia Mun-
dial, Estadual e Municipal da Água (22 de março).

“O Grito da Água surge justamente do 
nosso objetivo de mostrar para a sociedade o 
problema da privatização, pois isto não estava 
sendo visto na televisão, as pessoas não sa-

Luiz Primo era 
o COORDENADOR 

DO SINDAE 
quando foi criado 

o Grito da Água

A INESPERADA E FORTE REAÇÃO DO POVO BAIANOGRITO DA ÁGUA

GRITO DA ÁGUA 
a inesperada e forte reação 
do povo baiano
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biam o que estava ocorrendo 
e resolvemos levar para a rua 
e chamar a atenção de um 
contingente maior de pes-
soas”, lembra Luís Primo. 

Desde então, o Grito da Água 
é realizado todos os anos e per-
manece como símbolo de uma 
luta que continua viva, uma vez 
que governantes tem lançado 
mão das chamadas Parcerias 
Público-Privadas (PPP) no sa-
neamento e esta é uma forma 
disfarçada de privatizar a gestão 
do abastecimento de água.

Ao longo dos anos, o Grito 
da Água tornou-se aglutinador 
da luta pela universalização do 

A INESPERADA E FORTE REAÇÃO DO POVO BAIANO GRITO DA ÁGUA

saneamento público e de qualidade, por melhores 
condições de trabalho para várias categorias, luta 
por liberdade religiosa, por justiça social, por melho-
res condições de habitação, de transporte e contra 
a corrupção. Tornou-se um evento dos baianos, que 
reúne uma multidão caminhando pelas ruas centrais 
de Salvador atrás de um trio elétrico, levando as suas 
reivindicações de forma alegre e com firmeza.

Com estes mesmos objetivos, o Sindae apoia 
e participa todos os anos do Grito dos Excluídos, 
outro evento tradicional organizado pela Igre-
ja Católica no dia 7 de Setembro e que percorre 
o centro de Salvador. O Sindicato também parti-
cipoa regularmente do desfile do 2 de Julho, le-
vando as bandeiras de luta contra a privatização 
da água, pelos direitos dos trabalhadores, pelo re-
torno do nome original do aeroporto de Salvador, 
contra a corrupção e as agressões ao meio am-
biente, entre outros temas.

A campanha espalhou-se 
por todo o país e a direita 

neoliberal viu-se obrigada 
a recuar do propósito de 

privatizar a água
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O sindicato cidadão 
foi forjado nas 

lutas no interior da 
empresas e nas ruas 

das cidades
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COMISSÃO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHOSAÚDE

O 
Sindae viveu outra experiência úni-
ca na história do movimento sindical 
brasileiro, juntamente com o Sindi-
química: foi a implantação de Comis-

sões de Saúde em substituição às CIPA’s. Elas exis-
tiram durante seis anos na Embasa, Cetrel E Cerb, 
bem como numa fábrica do Polo Petroquímico. 

Por terem metade dos seus membros indicados 
pela direção da empresa, inclusive o (a) seu (sua) 
presidente, as CIPA’s não tinham independência para 
ir fundo nos problemas de saúde e segurança no tra-
balho. Por outro lado, as Comissões de Saúde, com 
todos os membros eleitos pelos (as) trabalhadores 
(as), inclusive o (a) presidente, foram instrumentos 
decisivos para enfrentar a questão das doenças ocu-
pacionais, que era um tema tabu no Polo.

COMISSÃO DE SAÚDE
Organização por local de trabalho

Para fortalecer essa luta, o 
Sindicato criou uma Diretoria de 
Saúde, Condições de Trabalho e 
Meio Ambiente, e Elisio Teixeira 
foi o primeiro diretor (1990/92). 
Suporte fundamental foi a con-
tratação de médicos do Trabalho, 
primeiro Marcos Rêgo, depois 
Mônica Angelim, que fizeram 
um serviço extraordinário de 
orientação e assistência à saúde 
a trabalhadores (as) adoecidos 
(as) no ambiente de trabalho, 
bem como indicaram instru-
mentos de prevenção a doenças. 
Vários boletins especiais de saú-
de foram publicados.

A Cetrel 

recebe os 

principais 

resíduos do 

Polo
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COMISSÃO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO SAÚDE

ELISIO TEIXEIRA é um 

dos principais articuladores 

da realização dos estudos 

da Fundacentro sobre 

doenças ocupacionais 

na Cetrel e no Polo 

Petroquímico.

Não por acaso, Elisio viveu na 
própria carne as consequências de 
um ambiente de trabalho agressi-
vo e doentio. Conta ele que “tudo 
o que era de ruim do Polo ia para 
a Cetrel. Todos os resíduos, lixo 
vermelho, efluentes líquidos. Ti-
nha dia pela manhã que, no campo 
aberto, você não via o colega de 
trabalho a dois metros de distân-
cia. Um mau cheiro horrível, e não 
tinha máscara de qualidade nem 
equipamentos que protegessem 
os trabalhadores. Começamos a 
lutar contra esta situação”.

Antes de vir a ser diretor do 
Sindae, Elisio assumiu a vice-
-presidência da CIPA na Cetrel 
durante cinco mandatos con-
secutivos – o mais votado entre 
representantes dos (as) traba-
lhadores (as) assumia a vice-pre-
sidência – e a empresa indicava o 
(a) presidente. “Notamos que as 
coisas não andavam porque o (a) 
presidente emperrava o proces-
so. Mas a situação era tão crítica 
que a engenheira Aline, que era 
presidente da CIPA, preferiu pe-
dir demissão para não compac-
tuar com a falta de iniciativa da 
diretoria da empresa”, recorda.

Além dos graves problemas 
na Cetrel, continua Elisio, havia 

também uma situação complicada na Embasa, 
pois os chefes e gerentes, quando iam fazer troca 
de turno no setor onde tinha esgotos, fezes, etc., 
davam cachaça aos trabalhadores. “Começamos 
a combater tudo isso. Tentamos fazer as CIPAs 
avançarem para seus membros serem todos elei-
tos pelos (a) trabalhadores (as), mas isto não pas-
sava no acordo”, recorda. 

Diante dessas e de outras dificuldades, a 
questão de criar as Comissões de Saúde e Segu-
rança no Trabalho nas empresas foi levada para a 
CUT, onde o Sindae e o Sindiquímica tinham for-
te presença. A tese foi aprovada no Congresso 
da CUT e, em seguida, entrou no acordo coletivo 
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para a implantação das primeiras comissões na 
Cetrel e Embasa. Todos os membros da Comissão 
passaram a ser eleitos pelos (as) trabalhadores (as), 
segundo a quantidade estipulada na NR-5 (Norma 
Regulamentadora que define os parâmetros para 
o funcionamento das CIPAs) e todo o processo foi 
registrado na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). 

Assim que foram constituídas, as Comissões 
passaram a atuar fortemente nas empresas. Em 
diversos casos que foram constatados riscos para 
a saúde e para a segurança dos trabalhadores, a 
própria Comissão liderava greves e paradas por 
setor. Isto ocorreu diversas vezes, sobretudo na 
Embasa. As empresas começaram a reagir para 
inviabilizar o trabalho das Comissões. “Fazíamos 
o registro das Comissões na DRT, mesmo assim 

COMISSÃO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHOSAÚDE

fiscais da Delegacia do Trabalho 
notificavam a empresa, alegan-
do que não tinha a CIPA, criando 
um problema interno, que gerava 
desgastes”, lembra. 

O que fez acabar as Comis-
sões de Saúde? Segundo Elisio, 
o próprio Ministro do Trabalho, 
Walter Barelli, chegou a dizer 
isto: “A NR 5 está na lei, as Co-
missões de Saúde estão no acor-
do feito entre as partes, se não 
conseguir avançar isto para todo 
o território nacional não vai ter 
como sustentar, pois temos que 
fazer cumprir a NR 5”, teria dito.

Juiz do Trabalho 
inspeciona 
a Estação do Rio 
Vermelho
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F
oi nesse processo das Comissões de 
Saúde que os (as) trabalhadores (as) 
começaram a denunciar a ocorrência 
de doenças ocupacionais no Polo Pe-

troquímico e ajudaram a criar o Centro de Estudos 
da Saúde do Trabalhador (CESAT), em 1988. “Até 
a criação do CESAT só havia, na história da Bahia, 
apenas três casos de doenças ocupacionais. No 
primeiro ano de funcionamento, o CESAT regis-
trou mais de 200 casos de doenças causadas pelo 
trabalho”, conta Elisio. 

As Comissões de Saúde funcionaram por cer-
ca de seis anos, pois não se logrou ampliar a expe-
riência para outras categorias profissionais. 

“A resistência dos empresários era muito 
grande. O governo endureceu, as empresas 

de saneamento e as empresas do Polo Pe-
troquímico passaram a criar mais problemas 
para não deixar passar as Comissões de Saúde 
no acordo coletivo.  Chegaram a dizer que não 
fariam acordo salarial se mantivéssemos as 
Comissões de Saúde. ‘CIPA é questão de hon-
ra’, diziam. Diante de uma situação econômi-
ca difícil, os trabalhadores deram prioridade 
aos reajustes salariais”.

Diante da conjuntura desfavorável, o Sindi-
cato teve que recuar das Comissões de Saúde e, 
em contrapartida, propôs às empresas que todos 
os membros das CIPA’s deveriam ser eleitos pelos 
(as) trabalhadores (as), inclusive o (a) presidente, 
que é escolhido (a) pelo voto entre membros elei-
tos. As empresas concordaram com a proposta e 
até hoje funciona assim.

Denúncia de doenças leva 
à criação do CESAT
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POLO ESTAVA MATANDO OS TRABALHADORESFUNDACENTRO

FUNDACENTRO 
Polo estava matando os trabalhadores

P
apel decisivo para provar a gravidade do 
perigo a que os trabalhadores estavam 
expostos foi o trabalho da Fundacentro, 
que é a entidade governamental do Bra-

sil, vinculada ao Ministério do Trabalho e que atua 
em pesquisa científica e tecnológica relacionada à 
segurança e saúde dos trabalhadores. 

As EMPRESAS 
RESISTIRAM o 

quanto puderam 
para tentar 

evitar que a 
Fundacentro 

apresentasse os 
resultados dos 

estudos



HISTÓRIA E LUTA DOS TRABALHADORES DO SANEAMENTO NA BAHIA 65

POLO ESTAVA MATANDO OS TRABALHADORES FUNDACENTRO

“OU APRESENTA OS ESTUDOS 
OU FAZEMOS GREVE”

“Aí começou outra luta 
muito intensa, de denúncia 
do problema para o Brasil e 
o mundo. Uma luta violenta 
até que a Cetrel sentou com 
a Fundacentro, para que esta 
apresentasse o resultado dos 
estudo aos dirigentes do Polo 
Petroquímico, do COFIC. Mas 
havia resistência muito gran-
de do COFIC, que não queria 
saber do assunto. Botamos 
no acordo coletivo: este era 
o item principal, a apresenta-
ção dos estudos. Tivemos que 
ameaçar fazer greve para que 
os estudos fossem apresen-
tados”, recorda Elisio.

O próprio Elisio, foi um dos 
atingidos pela leucopenia e, na 
condição de dirigente sindical, 
viu-se obrigado a ir à imprensa 
verbalizar a denúncia. “Entende-
mos por que as empresas resisti-
ram tanto para evitar os estudos 
da Fundacentro, porque para re-
solver os problemas teriam que 

fazer mudanças em processos de trabalho e equi-
pamentos, e isto implica em grandes investimen-
tos para mudar. A Cetrel mudou todo o sistema”, 
comenta Elisio. 

Muitos (as) trabalhadores (as) foram afasta-
dos pelo INSS, inclusive Elisio. Ele então propôs fa-
zer o debate sobre o pagamento das indenizações 
serem assumidos pelas empresas e não pelo INSS, 
na medida em que as empresas foram responsá-
veis pela causa do problema e ganharam muito 
com aquilo. A Constituição define que a partir do 
16º dia de afastamento fica por conta do INSS. 
“Isto gerou um debate enorme. Sindiquimica e 
Sindae juntos sustentaram esta posição.

“Os empresários reagiram fortemente, mas 
foi a partir desta luta que começaram a ser rea-
lizadas as paradas para manutenção no Polo Pe-
troquímico”, conta Elisio, recordando que a luta 
repercutiu também nas Conferências Munici-
pais, Estaduais e Nacional de Saúde. “Antes do 
SUS só quem tinha direito ao atendimento pú-
blico era o (a) trabalhador (a). Ajudamos a criar o 
SUS. Trabalhamos para a CUT publicar um cader-
no especial sobre a temática da saúde e seguran-
ça dos (as) trabalhadores (as). A partir daí surgiu 
a Conferência da Saúde do Trabalhador”, recorda.

“Conseguimos botar no acordo coletivo com 
a Cetrel a necessidade de contratação da Funda-
centro para fazer uma pesquisa sobre como o 
coquetel de produtos químicos que formavam 
a atmosfera do Polo e da Cetrel influenciava na 
saúde dos trabalhadores”, conta Elisio. 

Pesquisadores, médicos e engenheiros am-
bientais da Fundacentro fizeram os estudos e des-
cobriram que muitos (as) trabalhadores (as) do 
Polo e da Cetrel estavam com doenças ocupacio-
nais, problema de redução dos glóbulos brancos do 
sangue, a leucopenia.
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O FIM DO DESERTO 
neoliberal e a retomada 
das conquistas

A 
convivência entre o Sindicato e as 
sucessivas gestões carlistas foi mar-
cada pela truculência e autoritarismo 
e o quadro teria sido pior não fossem 

diversas estratégias adotadas pelos (as) trabalha-
dores (as), usando como interlocutores, às vezes, 
os parlamentares, outras vezes representantes da 
igreja. Em busca do diálogo, os dirigentes sindi-
cais tiveram de fazer uso de muita habilidade e 
conhecimento, inclusive com suporte técnico de 
órgãos como o Dieese, para atravessar esse perío-
do de grande turbulência.

Mas, enfim, as negociações foram retomadas 
no ano 2000, no governo César Borges, e os acor-
dos voltaram a ser discutidos na Embasa e na Cerb. 
A Cetrel, por sua vez, manteve a linha “durona”, 
acentuada desde sua aquisição pelo Grupo Bras-
kem e que perdura até hoje. Esse recomeço do 
diálogo é lembrado por Antônio Emilson citando 
o caso da Embasa, que ficou sete anos sem acor-
do coletivo. Segundo ele, tanto o primeiro acordo 
quanto os seguintes, já no governo Paulo Souto, 
foram muito tímidos: “Foram acordos muito ruins 
em comparação ao que tínhamos antes. Fizemos 
o acordo para quebrar a barreira e o jejum nas ne-
gociações com a Embasa. A própria empresa per-
cebeu que o fato de ter desrespeitado os acordos 
coletivos anteriores gerou uma demanda jurídica 
muito grande”.

Ele explica que a retomada dos processos 
normais de negociação só viria ocorrer depois da 

O FIM DO DESERTO NEOLIBERAL E A RETOMADA DAS CONQUISTASCONQUISTAS

eleição do governador Jaques Wagner, que assu-
miu o governo em janeiro de 2007. “Só a partir daí 
é que voltamos a melhorar significativamente os 
nossos acordos coletivos, resgatando conquistas 
anteriores”, atesta.

Logo que assumiu o governo, Wagner esco-
lheu para presidir a Embasa o engenheiro sanita-
rista Abelardo de Oliveira Filho, então diretor do 
Sindae, num claro reconhecimento ao seu traba-
lho em defesa do saneamento público e contra a 
venda daquela empresa. Autor do trabalho “Terra, 
Planeta Água”, que mostra a problemática da água 
no mundo e a cobiça da iniciativa privada por ela, 
Abelardo foi dirigente e um dos fundadores da 
FNU e esteve na direção da Internacional de Ser-
viços Públicos (ISP), tendo feito várias palestras 
no exterior, a convite do Banco Mundial, ironica-
mente denunciando o plano dessa instituição fi-
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O FIM DO DESERTO NEOLIBERAL E A RETOMADA DAS CONQUISTAS CONQUISTAS

nanceira, junto com o Fundo Monetário Interna-
cional, de fomentar a privatização das empresas 
de saneamento pelo mundo e, em especial, no 
Brasil. A convite do presidente Lula, ele também 
foi o primeiro a dirigir a Secretaria Nacional de Sa-
neamento Básico, órgão vinculado ao Ministério 
das Cidades. Além dele, Dilemar Matos, também 
ex-diretor do Sindae, foi escolhido para a Diretoria 
Financeira da empresa.

Mesmo assim, sob um novo governo, nada 
tem sido fácil. A retomada de conquistas e a incor-
poração de novas vem se dando paulatinamente, 
também exigindo muita habilidade do Sindica-
to nas negociações, sobretudo porque, governo 
e empresas, todos os anos alegam restrições de 
toda ordem, especialmente financeira.

Por ser a maior empresa do 
setor e ter receita própria, a mobili-
zação de trabalhadores (as) na Em-
basa tem dado mais resultado na 
retomada de conquistas e incorpo-
ração de novas. Assim é que, nessa 
empresa, conquistamos o PPR em 
2006 e foi celebrado acordo para o 
pagamento de processos trabalhis-
tas. Em 2007 conquistamos o Prê-
mio Aposentadoria e a gratificação 
de motorista e motociclista usuá-
rio, além da cláusula prevendo a re-
visão do plano de cargos e salários. 
Também a gratificação de férias 
passou de um terço constitucional 
para 40% da remuneração.
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No acordo de 2008, a gratificação de férias subiu 
para 50% da remuneração, houve melhoria do prê-
mio aposentadoria e da gratificação de motorista. Em 
2009, sempre crescendo, o teto máximo de benefí-
cio do PPR passou a 150% do salário, conquistamos 
a flexibilização da jornada, ampliação da licença ma-
ternidade para 180 dias e a implantação e reenqua-
dramento no plano de cargos e salários. Para 2010, de 
novo, aumento na gratificação de férias, que saltou 
para 57% da remuneração, o prêmio aposentadoria 
passou a ser de 80% do salário por ano trabalhado, 
os operadores conquistaram cinco trocas de turno. 
Em 2011, o abono alimentação passou a abranger o 
pessoal que trabalha 6 horas, a gratificação de férias 
subiu para 60% da remuneração, os operadores pas-
saram a ter 6 trocas de turnos e o abono alimentação 
foi ampliado para companheiras em licença mater-
nidade. Em 2012, apesar da crise, o acordo garantiu 
maior flexibilização da jornada e uma promoção para 
todos (as), por antiguidade, representando aumento 
médio de 6,8% para o nível médio e 5,4% para o nível 
superior. Além disso, em diversos acordos tivemos 
ganho real de salário e melhorias substanciais em di-
versos benefícios.

O acordo deste ano garantiu protetor solar para 
o pessoal de campo, a universalização do abono ali-
mentação, abono para o pessoal de nível médio, revi-
são da tabela salarial e a participação reduzida do (a) 
trabalhador (a) no valor transporte, de 6% para 1%. 

Já na Cerb, a falta de autonomia financeira faz 
com que as negociações sejam ainda mais difíceis. 
Mesmo assim, e só com muita habilidade nas nego-
ciações, os benefícios têm surgido aos poucos. Em 
2006, por exemplo, empregados (as) faltando dois 

anos para a aposentadoria conquistaram 
estabilidade e em 2007 tivemos o anuê-
nio sobre a remuneração e não mais sobre 
o salário base. Em 2008 o acordo incluiu 
cláusulas da igualdade de oportunidade e 
sobre assédio moral e sexual, além do prê-
mio aposentadoria. Em 2011 foi a vez da 
conquista do Programa de Prêmio por Pro-
dução (PPD).

Este ano houve a conquista do brinde 
natalino e a garantia da revisão do plano de 
cargos e salários. 

Na Cetrel, dos anos 2000 para cá, con-
quistamos a licença vestibular, cláusulas de 
igualdade de oportunidade e de proteção 
à mulher, além da Participação no Lucro 
(PL). No acordo de 2011 a licença mater-
nidade foi ampliada para 180 dias. Além 
disso, benefícios como auxílio creche, filho 
especial e material escolar tiveram saltos 
significativos de 2006 para cá, passando 
de R$ 210,00, R$ 157,50 e R$ 210,00, em 
2006, para R$ R$ 550,00, R$ 600,00 e R$ 
550,00, respectivamente, em 2012.

Já nos Saae’s, devido à forte ingerência 
política, o que mais se comemora em to-
dos esses anos é a recuperação de enormes 
perdas salariais e a realização de concursos 
públicos. Mas o Saae de Alagoinhas tem se 
constituído numa referência para os de-
mais, com acordos bem avançados, sendo o 
primeiro a incluir a Gratificação de Incentivo 
à Produção (GIP), além de outras conquistas.

O FIM DO DESERTO NEOLIBERAL E A RETOMADA DAS CONQUISTASCONQUISTAS
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O Sindae e a criação 
da POLÍTICA NACIONAL 
DE SANEAMENTO

N
o ano de 2007 ocorreu um fato mar-
cante para os (as) trabalhadores (as) 
do setor: a aprovação da Lei 11.445, 
que instituiu a Política Nacional de Sa-

neamento, coroando uma luta realizada pelo Sin-
dae desde a década de 1990. Nesta lei ficou esta-
belecido o conceito de saneamento básico como o 
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
de abastecimento de água, esgotamento sanitá-
rio, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e 
drenagem de águas pluviais urbanas.

Na década de 1990, graças ao trabalho do Sin-
dae e da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), 
foi aprovado no Congresso Nacional o primeiro pro-
jeto de lei instituindo a política nacional de sanea-
mento. Este projeto seria, em seguida, integralmen-
te vetado pelo então presidente Fernando Henrique 
Cardoso. O mundo – Brasil inclusive – vivia no auge 
da onda neoliberal e FHC rezava pela cartilha do Con-
senso de Washington, que defendia o chamado Es-
tado Mínimo e a privatização de serviços públicos, a 
exemplo da energia elétrica, telefonia, bancos esta-
duais e serviços de abastecimento de água.

As ameaças de privatização das empresas de 
saneamento só teriam fim com a eleição e posse 

do presidente Lula (2003). Ele também ampliou 
consideravelmente os investimentos no setor, 
tornando-se o governo que mais investiu em sa-
neamento na história do Brasil. Lula criou o Minis-
tério das Cidades, antiga aspiração dos movimen-
tos sociais pela reforma urbana, e nele instituiu a 
Secretaria Nacional de Saneamento Básico. Para 
comandar esse órgão indicou Abelardo de Olivei-
ra Filho, ex-coordenador do Sindae, e que já tinha 
trabalhado na elaboração dos primeiros projetos da 
política nacional de saneamento, como dirigente 
da Federação Nacional dos Urbanitários. Daí para a 
aprovação da Lei Nacional do Saneamento Básico 
(Lei 11.445) foi um pulo. No mesmo ritmo, a Ba-
hia aprovou a Lei Estadual de Saneamento Básico 
e criou o Conselho Estadual de Saneamento. No 
primeiro semestre deste ano foi aprovado o Plano 
Nacional de Saneamento Básico.

Em todas essas jornadas de lutas o Sindae con-
tribuiu muito, participando de debates, audiências 
públicas e marchas locais e nacionais. Assim, che-
gamos a ajudar também na elaboração da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), 
do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), Estatu-
to da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) e dos 
Conselhos de Saúde, Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos e Saneamento. Neste sentido, o Sindae tem 
tido, nos últimos anos, destacada atuação nos Con-
selhos Nacional e Estadual das Cidades, no Conse-
lho Estadual do Meio Ambiente e em alguns comi-
tês de bacias.
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EM 2013 É REVOGADA LEI DE PRIVATIZAÇÃO DA EMBASAREVOGAÇÃO

E
ntoando o refrão “Trabalhador unido ja-
mais será vencido”, trabalhadores (as) 
festejaram em 7 de maio deste ano, na 
Assembleia Legislativa da Bahia, algo 

que muita gente pensava ser impossível: a revoga-
ção da Lei 7.483/99, que autorizava o Estado ven-
der a Embasa. Vitória expressiva e emocionante da 
categoria, este foi o marco de uma luta que durou 
quase 15 anos contra a privatização do setor. 

Se estivessem vivos, lutadores (as) como 
Paulo Jackson, Adilson Gallo, Aurino Reis e Hélio 
Bispo, e tantos (as) outros (as) que tombaram na 

EM 2013 É REVOGADA LEI DE PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA

dura jornada, estariam orgulho-
sos (as) desse feito. A revogação 
aconteceu por unanimidade dos 
62 deputados presentes e mui-
tos elogios foram feitos ao Sin-
dae pela persistência em brigar 
por isso ao longo de tanto tempo.

A revogação da lei fecha um 
ciclo, mas não põe fim à luta con-
tra a privatização, uma vez que di-
versas iniciativas privatizantes es-
tão em curso no Brasil e na Bahia.
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EM 2013 É REVOGADA LEI DE PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA

EM 2013 É REVOGADA LEI DE PRIVATIZAÇÃO DA EMBASA REVOGAÇÃO
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PPP – mais uma farsa para 
privatizar, e mais um desafio 
para a classe trabalhadora

A
lém dos modelos clássicos de priva-
tização, através da venda direta de 
empresas públicas, outro modelo 
vem sendo largamente utilizado no 

saneamento por governos de diferentes partidos: 
é a chamada Parceria Público-Privada, batizada de 
PPP. Este tipo de privatização tem avançado bas-
tante no Brasil e, na Bahia, já tem precedente com 
o emissário submarino de Jaguaribe, construído 
em parceria do governo da Bahia com a Odebrecht.

Tentativas de privatização dos serviços de 
saneamento foram tentadas nos últimos anos nas 
cidades de Brumado, Itabuna, Guanambi, Barreiras 
(que renovou o contrato com a Embasa em 2012) 
e Juazeiro, onde foi aprovado projeto de lei insti-
tuindo as PPP’s para as novas áreas de expansão 
urbana, assim como em Feira de Santana.

Através da PPP o capital privado deseja obter 
40% do saneamento até 2015. Em 2011, a CUT Na-
cional lançou campanha contra a PPP e o Sindae não 
tem perdido espaço para denunciá-la, até porque o 
Sindicato é contra qualquer forma de privatização 
do saneamento, por entender que o serviço é essen-
cial à vida e um direito inalienável de todos (as), não 
podendo ser transformado em mercadoria.

MAIS UMA FARSA PARA PRIVATIZAR, E MAIS UM DESAFIO PARA A CLASSE TRABALHADORAPPP
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D
efensor intransigente de um sindica-
lismo livre e independente, o Sindae 
foi o primeiro sindicato da Bahia – e 
um dos poucos do Brasil – que procu-

rou, desde o início, mostrar aos trabalhadores que o 
melhor caminho seria recusar o imposto sindical e 
viabilizar sua sustentação econômica unicamente 
através da contribuição espontânea da categoria. 

Afinal, o imposto sindical foi criado durante a 
ditadura de Getúlio Vargas como instrumento de 
sustentação da estrutura sindical vinculada ao Mi-
nistério do Trabalho e serviu para manter no poder 
gerações de ‘pelegos’ durante a ditadura militar. O 
valor descontado do trabalhador – que corresponde 
a um dia de trabalho - é distribuído (40%) para o Mi-
nistério do Trabalho, Confederação, Central Sindical, 
Federação e o restante (60%) vai para o sindicato. 

Nos três primeiros anos de sua existência, 
o Sindae acumulou os recursos do imposto sin-
dical para adquirir um prédio no qual instalou a 
sede própria da entidade. Em fevereiro de 1990 
foi feita a primeira devolução do imposto para os 
(as) trabalhadores (as) da Embasa, Cerb, Cetrel e 

de alguns Saae’s. Ao todo, 5.467 
associados (as) receberam a de-
volução do imposto, que chegou 
a um total de NCz$ 417.332,39 
(cruzados novos). 

Naquele mesmo ano, outros 
sindicatos do Brasil tomaram a 
mesma iniciativa de devolver 
aos trabalhadores os recursos do 
imposto sindical: metalúrgicos 
de Campinas e São Bernardo do 
Campo, ambos de São Paulo, e 
eletricitários de Minas Gerais.

Mais tarde, o Sindae conse-
guiu uma medida liminar da Jus-
tiça para suspender a cobrança 

Sindae devolve 
IMPOSTO SINDICAL 
aos trabalhadores

SINDAE DEVOLVE IMPOSTO SINDICAL AOS TRABALHADORESIMPOSTO
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A PRIMEIRA SEDE PRÓPRIA 
DO SINDAE foi adquirida com 
recursos do primeiro imposto 
sindical. Nos anos seguintes o valor 
descontado passou a ser devolvido 
aos trabalhadores.

Em 2012 o sindicato voltou a 
visitar todos os trabalhadores 
sindicalizados para devolver o 

imposto sindical

do imposto sindical. Porém, mais recentemente, a 
Justiça do Trabalho “derrubou” a liminar e as em-
presas voltaram a descontar o imposto, alegando 
que a lei as obriga a fazer o desconto. De fato, é 
o que determina a Consolidação das Leis do Tra-
balho. O Sindicato voltou a recorrer à Justiça, mas 
enquanto a cobrança não é suspensa novamente 
as devoluções vão sendo feitas paulatinamente.

Em 2012, o Sindae aderiu à campanha nacio-
nal lançada pela CUT e mobilizou a categoria para 
participar do plebiscito sobre a cobrança do im-
posto sindical. A maioria absoluta disse ser con-
trária. O fim do imposto sindical também é uma 
das bandeiras da Central, que vem tentando, junto 
ao Congresso Nacional, por fim à cobrança para 
garantir, de uma vez por todas, a total liberdade 
sindical no Brasil. 

SINDAE DEVOLVE IMPOSTO SINDICAL AOS TRABALHADORES IMPOSTO
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O
rganizados (as) os (as) trabalhadores 
(as) da Embasa, da Cerb e da Cetrel, o 
Sindae decidiu abrir, ainda em 1988, 
outra frente de luta fundamental: 

atuar junto aos (as) trabalhadores (as) dos Servi-
ços Autônomos de Água e Esgoto (Saae’s), distri-
buídos em todas as regiões da Bahia. 

“Começamos por Juazeiro, Alagoinhas e 
Catu e fomos, em seguida, buscando outros 
municípios, a exemplo de Valença, Casa Nova, 
Itajuípe, Ibicaraí, Itapetinga, Santa Maria da 
Vitória, Bom Jesus da Lapa, São Félix do Co-
ribe. Foi outro momento difícil, porque eram 
autarquias públicas municipais, com direção 
do governo federal, através da Fundação 
SESP”, recorda Luiz Primo.

SAAE’S: a grande força 
no interior da Bahia

Ele disse que em alguns luga-
res, sobretudo Alagoinhas e Jua-
zeiro, o Sindicato teve que bater 
de frente com dirigentes das 
autarquias que criavam enormes 
dificuldades para o trabalho sin-
dical. “Em Alagoinhas demitiram 
um trabalhador para poder forçar 
a barra e desestimular a filiação 
ao Sindicato”, recorda Primo. 

O Sindae prestou imediata 
solidariedade ao trabalhador de-
mitido, oferecendo suporte polí-
tico e financeiro para enfrentar a 
situação e “continuamos as lutas 
para vencer as barreiras”, conta.
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apresentou um misterioso projeto de privatização 
do Saae. A pressão popular o fez mudar de ideia.

Dois anos mais tarde as Câmaras de Vereado-
res de Alagoinhas e Santa Maria da Vitória também 
aprovaram o projeto de privatização do sanea-
mento, mas nada foi adiante devido à garra e luta 
dos (as) trabalhadores (as) do setor. Já no final de 
2012, visando privatizar o saneamento, foi apro-
vado projeto estabelecendo a parceria público-
-privada (PPP) em Juazeiro, motivo de protestos 
que tem mobilizado o Sindae e outras entidades. É 
uma luta que segue em frente.

Momento importante da luta dos (as) traba-
lhadores (as) dos Saae’s foi em 2001, quando, com 
apoio do Sindae, a Prefeitura de Alagoinhas local 
realizou uma conferência municipal de saneamen-
to, e no dia 3 de dezembro do mesmo ano o prefei-
to Joseildo Ramos (PT) aprovou a Política Munici-
pal de Saneamento, a primeira do Brasil discutida 
diretamente com a sociedade. Ela integra ações de 
saúde, meio ambiente, recursos hídricos e desen-
volvimento urbano, mas o melhor é que estabelece 
uma regra: para privatizar os serviços de água e es-
gotamento sanitário só através de plebiscito.

Através de sucessivos acordos coletivos, 
houve a recuperação de perdas salariais históri-
cas, a exemplo de Catu, onde a defasagem che-
gou a 60%, e Sento Sé, onde alcançou 54%. Ainda 
em campanha salarial, chegamos a registrar uma 
greve que durou 42 dias em Alagoinhas, mos-
trando o lado guerreiro da categoria. No curso das 
muitas lutas, a partir de 2003 os acordos coletivos 
asseguraram a realização de concursos públicos 
nos Saae’s de Sento Sé, Remanso, Casa Nova, Pilão 
Arcado, Curaçá, Valença, Itajuípe e Santa Rita de 
Cássia. Vários outros Saae’s também fizeram.

Já para termos concurso em Juazeiro o Sin-
dicato teve que denunciar o grave processo de 
contratação por tempo determinado, obtendo o 

A estratégia principal era 
buscar transferir para trabalhado-
res (as) dos SAAE’s as conquistas 
obtidas na Embasa. “Era difícil, 
mas levávamos a mesma pauta 
de reivindicações. Em alguns lo-
cais conquistamos. Alagoinhas 
mesmo tivemos conquistas ex-
traordinárias”. A situação lá era 
muito defasada, recorda.

De fato, trabalhadores (as) 
dos Saae’s são uma grande for-
ça do Sindae no interior. Atual-
mente temos a representação 
em 28 autarquias, sendo as mais 
recentes as de Barra e Santa Rita 
de Cássia, além da Empresa Mu-
nicipal de Saneameto (Emsae), 
de Sobradinho.

Grandes lutas têm sido reali-
zadas em torno dos Saae’s. Uma 
delas foi em 1994, quando o 
prefeito de Jussari, buscando a 
reeleição, extinguiu a autarquia 
e passou a oferecer água de gra-
ça. De imediato a cobertura de 
abastecimento de água da cidade 
caiu para 20% e ele não conse-
guiu se reeleger. O eleito recriou 
o Saae. Outra grande batalha foi 
em 1996, quando o presidente da 
Câmara de Vereadores de Valença 

 GRANDE FORÇA NO INTERIOR DA BAHIA SAAE’S

Através dos Saae’s, o 
sindicato enraizou-se em 
todas as regiões da Bahia
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apoio do Ministério Público. O concurso foi realiza-
do em 2012, com o preenchimento de 33 vagas, 
mas outro concurso ainda está previsto. Outras vi-
tórias importantes foram as reintegrações de com-
panheiros (as) nos Saae’s de Valença e de Santa Rita 
de Cássia, em 2010. Na Emsae (Sobradinho) a per-
seguição aos dirigentes sindicais é uma constante: 
em 1997 o diretor Ivan Aquino foi demitido, depois 
reintegrado. Agora em 2013, novamente ele e mais 
Gilberto Pereira de Souza, também dirigente sindi-
cal, foram afastados. O Sindicato entrou na justiça 
com uma ação de reintegração. 

Confusão mesmo foi quando, em 1999, a 
Fundação Nacional de Saúde (FNS) resolveu rom-
per convênios e repassar para as prefeituras os 
Saae’s que, até então, eram administrados por ela. 
Foi um período difícil, que gerou muita insegu-
rança para os (as) trabalhadores (as). Após a tran-
sição, a política passou a dominar as autarquias, 
com prefeitos fazendo dos Saae’s verdadeiros 
balcões de negócio, servindo de abrigo para os 
cabos eleitorais.

A negociação de acordo coletivo ficou difícil. 
Se antes era feita apenas com a direção da Funda-
ção Nacional de Saúde, a partir da municipalização 
das autarquias, passou a ser realizada em três eta-
pas: primeiro com a direção do Saae, depois com 
o prefeito para que este envie o resultado da ne-
gociação para a Câmara de Vereadores, na forma 
de projeto de lei, e por fim, para que os vereado-
res aprovem o projeto. É de ressaltar que antes do 
Sindae assumir a representação dos (as) trabalha-
dores (as) dos Saae’s, os salários eram aviltantes e 
as condições de trabalho a pior possível. De lá para 
cá muita coisa melhorou, embora esteja longe do 
ideal. Apesar dessas dificuldades, bons acordos co-
letivos têm sido fechados ao longo dos anos, am-
pliando as conquistas dos (as) trabalhadores (as).

Não é só: há anos o Sindica-
to tem feito enorme esforço para 
pressionar prefeitos e vereadores 
pela elaboração e aprovação dos 
planos municipais de saneamen-
to, conforme estabelece a Política 
Nacional de Saneamento Básico. 
Municípios que não tiverem planos 
aprovados até dezembro deste 
ano deixarão de receber recursos 
federais no próximo ano. Foi para 
chamar atenção a esse problema 
que o Sindicato, em conjunto com 
a Prefeitura de Santa Maria da Vi-
tória, apoiou um seminário regio-
nal em 2010, fazendo um alerta à 
sociedade e aos gestores muni-
cipais. Também promovemos di-
versas oficinas de capacitação dos 
nossos dirigentes sindicais no in-
terior do estado. Foram distribuí-
dos CD Room e mais de 800 textos 
para os tornarem aptos a interagir 
com as comunidades, numa ver-
dadeira ação de cidadania.

A capacitação, reflexão e con-
fraternização entre trabalhadores 
(as) dos Saae’s vem sendo feita 
periodicamente pelo Sindicato, 
especialmente nos Encontros de 
Trabalhadores (as) do Saneamento 
Municipal. Três já foram realizados, 
o último deles em março deste ano, 
cuja recomendação principal foi 
incentivar a sociedade a cobrar de 
prefeitos e vereadores a elabora-
ção da política e dos planos muni-
cipais de saneamento, com ampla 
participação e controle social.

 GRANDE FORÇA NO INTERIOR DA BAHIAHIASAAE’S
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TRABALHADORES RECEBERAM CERCA DE R$ 33,5 MILHÕES DE AÇÕES TRABALHISTAS PROCESSOS

A
o longo dos últimos 21 anos, o Sin-
dae recorreu diversas vezes à Justiça 
para garantir direitos dos (as) traba-
lhadores (as) negados pelas empre-

sas e autarquias do setor. A maioria dessas ações 
foi decidida em favor da categoria, o que tem pro-
porcionado o repasse de volumosos recursos aos 
reclamantes. São números expressivos.

Em 2012 houve um repasse recorde de re-
cursos, atingindo a soma de R$ 33.447.857,75, 
superando em quase R$ 7,5 milhões o repasse 
feito em 2010, época de outro recorde, quando 
o Sindicato obteve das empresas e devolveu aos 
trabalhadores (as) R$ 25.907.347,94.

O resultado mostra as injustiças cometidas 
pelas empresas e o êxito do trabalho do setor ju-
rídico do Sindae, ganhando a maioria das ações 
judiciais, especialmente contra a Embasa. 

Em 2012
os trabalhadores 
receberam cerca de 
R$ 33,5 MILHÕES 
decorrentes 
de AÇÕES 
TRABALHISTAS

Advogados 
atendendo 

associados (as) 
na capital e 

interior
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As primeiras ações foram 
movidas em 1992, época da luta 
feroz contra os governos, seja em 
razão do ressarcimento das perdas 
provocadas pelos diversos pla-
nos econômicos federais (Collor, 
Bresser etc – com processos que 
chegaram a envolver mais de 4 
mil trabalhadores (as) da Embasa, 
Cerb, Cetrel S/A e Saae’s ); seja pelo 
desrespeito do governo estadual 
aos acordos coletivos, corte indis-
criminado de direitos e demissões 
arbitrárias, como aquelas feitas 
por ACM na sua tentativa treslou-
cada para privatizar a Embasa.

As ações judiciais buscaram 
também reparar direitos  de tra-
balhadores (as) da Cerb, Cetrel S/A, 
Saae’s (como em Santa Rita de 
Cássia), Emasa (Itabuna) e na Em-
sae (onde dois dirigentes sindicais, 
Ivan e Gilberto, foram demitidos), 
bem como em inúmeros dissí-
dios coletivos contra a Embasa e a 
Cerb, dos tempos em que impera-
va a truculência do governo. 

Cabe destaque, igualmente, 
a luta pela manutenção dos be-
nefícios de 220 aposentados da 

Embasa, cancelados em 2001 pelo INSS, outras 
ações como as que visaram o correto pagamen-
to de 1/3 constitucional sobre os 10 dias de férias 
vendidos à Embasa, e para a conquista de promo-
ções não concedidas e que eram previstas no pla-
no de cargos e salários daquela empresa. 

Foram feitos processos judiciais também atra-
vés do Ministério Público do Trabalho contra a ter-
ceirização nas empresas e autarquias do setor, bem 
como pela melhoria das condições de saúde, segu-
rança e trabalho. A Embasa foi multada e obrigada a 
assinar um acordo judicial. A Cerb teve cancelado o 
contrato com uma empreiteira. E o Saae de Juazei-
ro foi obrigado a promover concurso público.

O investimento do Sindae para tornar o setor 
jurídico eficiente é constante. Foi criado o “Jurídi-
co Itinerante” para propiciar o contato direto dos 
advogados (as) com os (as) associados (as) que 
residem no interior, para tomar conhecimento do 
andamento dos processos, da mesma forma que 
o “Jurídico Online”, que responde dúvidas através 
do e-mail jurídico@sinde-ba.org.br. Hoje o Sindi-
cato tem três advogados e um estagiário, fazendo 
atendimento pessoal e telefônico, além de três 
funcionárias para atender a categoria.

Pode-se registrar outro grande feito do setor 
jurídico através da reintegração de vários dirigen-
tes sindicais e mesmo de trabalhadores (as) de-
mitidos (as) ilegalmente.

TRABALHADORES RECEBERAM CERCA DE R$ 33,5 MILHÕES DE AÇÕES TRABALHISTASPROCESSOS

Sala do setor jurídico:
melhores condições de trabalho 
e conforto
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Uma presença 
ativa no COMBATE 
AO RACISMO

UMA PRESENÇA ATIVA NO COMBATE AO RACISMO RACISMO

D
esde o início da década de 1990, o 
Sindae está na linha de frente do mo-
vimento sindical em apoio à luta con-
tra o racismo, a intolerância e a discri-

minação racial. Em 1992 o sindicato ajudou a criar 
a Comissão de Combate ao Racismo da CUT, em 
nível nacional e estadual. No ano seguinte parti-
cipou da criação de órgão idêntico na Federação 
Nacional dos Urbanitários (FNU-CUT). Em 1994 

contribuiu financeiramente para 
a campanha de apoio a Vicente 
do Espírito Santo, eletricitário de 
Santa Catarina, que foi o primeiro 
trabalhador brasileiro reintegra-
do (em 1997) com base na Lei 
Caó, de combate ao racismo.

Outra ação importante do 
Sindae neste campo foi a vitorio-
sa ação judicial, movida em 1996, 
que visou suspender propagan-
da televisiva de grandes grupos 
empresariais que usavam apenas 
atores brancos, desrespeitando a 
Constituição da Bahia. Esta prevê 
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(OIT) e do seminário “Os desafios 
do saneamento e a questão ra-
cial”, promovido pelo Observató-
rio Social, em 2006.

O Sindicato tem participado 
de todas as celebrações realiza-
das no campo sindical relaciona-
das ao Dia Nacional da Consciên-
cia Negra. Um dos fundadores do 
Sindae, hoje vereador de Salvador, 
Gilmar Santiago, chegou a co-
mandar a Secretaria Municipal da 
Reparação e, em 2010, a entida-
de organizou um ciclo de pales-
tras sobre racismo institucional 
na Embasa e na Cerb. Além disso, 
ajudamos na elaboração e apro-
vação do Estatuto da Igualdade 
Racial, ainda no Governo Lula, e 
promovemos vários eventos em 
parceria com a FNU, CUT e ISP.

a obrigatoriedade da participação de, pelo menos, 
uma pessoa negra em propagandas em que apa-
recem mais de duas pessoas. Em 1997, o Sindae 
conseguiu retirar do ar outra propaganda televisiva 
sobre a concessão de anistia a imigrantes ilegais, 
na qual nenhum (a) negro (a) estava presente nas 
peças publicitárias.

O Sindae marcou presença na Conferência so-
bre o Negro no Mercado de Trabalho, realizada em 
1994, nos Estados Unidos, e participou da III Con-
ferência Mundial de Combate ao Racismo, Discri-
minação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 
em Durban, África do Sul, realizada em 2001. 

Naquele mesmo ano, o Mês da Consciência 
Negra foi comemorado na sede do Sindae, com 
a promoção de atividade organizada pela CUT, 
quando foi lançada a Carta de Salvador com diver-
sas propostas de ações afirmativas contra a dis-
criminação racial. Na ocasião, o mestre em Admi-
nistração pela UFBA, Nilo Rosa, propôs tornar 20 
de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, 
em feriado nacional. E ponderou: “Zumbi não é só 
herói dos negros, mas da humanidade”.

Em 2003, o Sindae promoveu, em Salvador, 
uma conferência internacional sobre racismo e 
xenofobia, ao lado da Internacional de Serviços 
Públicos. Representantes do sindicato participa-
ram de conferência sobre gênero e raça promo-
vida pela Organização Internacional do Trabalho 
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M
esmo antes de tornar-se oficial-
mente entidade representativa 
dos (as) trabalhadores (as) de 
empresas do setor de meio am-

biente, o Sindae já atuava firme nesse campo. Na 
década de 1990, participou do Fórum Controle 
Social do Bahia Azul, que investigou e denunciou 
a má qualidade das obras desse programa do go-
verno estadual. O Fórum foi criado em 1996, por 
16 entidades da sociedade civil, na sede do Grupo 
Ambientalista da Bahia (Gambá).

Em 2004, o Sindicato denunciou à imprensa 
o envio de toneladas de produtos tóxicos e can-
cerígenos da Rhodia, em São Paulo, para queima 
nos incineradores da Cetrel, em Camaçari. Visan-
do ganhar dinheiro às custas da saúde pública e do 

Luta constante em defesa 
do MEIO AMBIENTE

meio ambiente, a empresa ten-
tou duas vezes a operação, mas 
teve que suspendê-la por ordem 
judicial. Havia sérios riscos à po-
pulação vizinha e ao lençol freá-
tico de Camaçari.

A greve de fome do frei Luiz 
Flávio Cappio (2006) contra pro-
jeto do Governo Lula para trans-
por as águas do Rio São Francisco 
para vários estados do Nordeste 
recebeu o pronto apoio do Sin-
dae, que participou de vários 
protestos contra a transposição, 
especialmente no ano seguinte, 
quando as obras foram iniciadas.

LUTA CONSTANTE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE AMBIENTE
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Em 2011, junto com várias entidades, o Sin-
dicato associou-se ao lançamento de carta aberta 
à população de Salvador denunciando o tampona-
mento dos rios da capital: enquanto na capital baia-
na cobrir rios se tornou regra, como única solução 
para esgotos a céu aberto, lixo, mosquito e odores, 
em outros países estão sendo feitas iniciativas para 
despoluir e reintegrar os rios às cidades, como o 
Tâmisa, em Londres, o Sena, em Paris, o Rio das Ve-
lhas, em Belo Horizonte e muitos outros.

Naquele mesmo ano o Sindae aderiu ao Mo-
vimento Antinuclear da Bahia, participando da 
coleta de assinaturas para o projeto de lei de  ini-
ciativa popular contra a construção de novas usi-
nas nucleares e pela desativação das já existentes. 
Posteriormente, o Sindicato denunciou também o 
retrocesso promovido pelo governo baiano, que 
modificou, em benefício de grandes empresários, 
o processo de licenciamento ambiental, reduzin-
do o papel fiscalizador do estado. 

Outro protesto foi contra o ex-prefeito João 
Henrique, que retirou o caráter deliberativo do Con-
selho das Cidades, promoveu mudanças no Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e na 
Lei de Ordenamento do Uso do Solo (LOUOS), todas 

essas iniciativas para beneficiar o 
capital imobiliário e provocar pre-
juízos ambientais à cidade, porque 
atingiram a integridade do Parque 
Vale do Encantado, reserva de 
mata atlântica na Avenida Parale-
la, além da alterar os gabaritos de 
construção de prédios promoven-
do o sombreamento das praias, o 
que eleva a temperatura da cidade 
devido ao barramento da ventila-
ção vinda do mar.

O Sindicato participou dos 
protestos durante a tramitação do 
projeto de reforma do Código Flo-
restal que, depois de tanta luta, foi 
sancionando pela presidente Dilma 
Rousseff sem permitir a redução 
da área de proteção da vegetação 
e sem anistia aos desmatadores. 
Também participou, com quatro 
dirigentes, da Cúpula dos Povos, 
evento paralelo à Conferência da 
ONU para o desenvolvimento sus-
tentável, realizada no Rio de Janei-
ro, a chamada Rio + 20.

No Grito 
da Água, 
protesto contra 
atividade 
nuclear na 
Bahia

LUTA CONSTANTE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTEAMBIENTE

Rio+20
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D
urante a primeira década do século 
XXI, o Sindae fez grandes investi-
mentos na formação política, cultu-
ral e na qualificação de trabalhado-

res (as) e de novos dirigentes e representantes 
sindicais. Especialmente nos últimos seis anos, 
o Sindicato ampliou o trabalho de formação, por 
meio de muitos seminários, encontros, debates e 
vários cursos, a exemplo de Negociação Coletiva, 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Pla-
nejamento Econômico e Financeiro, em parceria 
com o DIEESE, cursos de Oratória, Seminário de 
Combate ao Racismo e oficinas para capacitar os 
(as) trabalhadores (as) interessados em participar 

Colegiados, cursos 
e oficinas ajudam na 
qualificação dos dirigentes 
sindicais

SINDICATO INVESTE EM FORMAÇÃO POLÍTICA E CULTURAL FORMAÇÃO

Sindicato investe em formação 
POLÍTICA E CULTURAL

da elaboração dos planos muni-
cipais de saneamento.

Desde que foi fundado, o 
sindicato realiza anualmente a 
reunião do Colegiado para dis-
cutir as estratégias das cam-
panhas salariais. Além disso, 
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desde 2009 foram realizadas quatro edições do 
Encontro da Juventude do Saneamento, quatro 
Encontros Estaduais das Mulheres do Saneamen-
to, dois Encontros dos (as) Trabalhadores (as) em 
Saneamento Municipal, envolvendo o pessoal dos 
Saae’s, Encontro de Operadores (as), Encontro das 
Cipas e outros. Em parceria com a CUT, diretores 
do Sindae também participaram do Curso de Con-
cepção, Estrutura e Prática Sindical, contribuindo 
para a formação de novos quadros para o movi-
mento sindical de outras categorias na capital e no 
interior da Bahia.

Estas atividades têm sido uma das marcas ca-
racterísticas do Sindae nessa longa caminhada de 
quase três décadas, exercendo a contínua capaci-
tação de suas lideranças, uma melhor integração 
do Sindicato com a categoria, exercitando a soli-
dariedade de classe e contribuindo para superar 
um dos maiores desafios do sindicalismo brasilei-
ro, que é o da renovação de quadros. E mais: a cada 
início de uma nova gestão é feito um seminário de 
planejamento estratégico, visando definir ações 
prioritárias para a nossa entidade.

SINDICATO INVESTE EM FORMAÇÃO POLÍTICA E CULTURALFORMAÇÃO
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ENCONTRO 
DA JUVENTUDE

SINDICATO INVESTE EM FORMAÇÃO POLÍTICA E CULTURAL FORMAÇÃO
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DIRIGENTES DO SINDAE REPRESENTAM A ENTIDADE NO BRASIL E NO EXTERIORREPRESENTAÇÃO

Dirigentes do Sindae representam a 
entidade no BRASIL E NO EXTERIOR

Fundação Friedrich Ebert Stiftung 
e pela central alemã DGB. O even-
to reuniu oitenta representantes 
juvenis de todos os continentes 
e pertencentes a organizações 
sindicais e juvenis, visando dis-
cutir e compartilhar demandas 
juvenis a partir dos olhares das 
diversas nacionalidades.

A 
capacitação de dirigentes do Sindae, 
ao longo dos anos, tem levado à am-
pliação da presença de sindicalistas 
do saneamento da Bahia em diversas 

instâncias do movimento sindical, social, popular 
e mesmo na esfera de representação da socieda-
de junto ao governo. 

Os dirigentes do Sindae já ocuparam e ocupam, 
por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente da Fe-
deração Nacional dos Urbanitários (Pedro Romildo, 
Abel e Emilson), a Câmara Técnica de Saneamento 
do Conselho Estadual das Cidades (Crispim Car-
valho), a diretoria do Dieese (Grigório Rocha, Abel, 
Emilson, Adilson Gallo e Pedro Romildo), direção da 
CUT Estadual (Luis Primo e Crispim Carvalho) e Con-
selho Estadual de Comunicação (Danilo Assunção). 

Há anos o Sindae mantém interlocução com a 
Internacional de Serviços Públicos (ISP), maior fe-
deração de trabalhadores (as) urbanitários (as) do 
mundo. Em 2010, ao participar do I Encontro Con-
tinental de Sindicatos de Água e Saneamento, em 
Cartagena, na Colômbia, Patrícia Jesus Lima foi 
eleita conselheira regional da Confederação dos 
Trabalhadores de Água, Saneamento e Ambiente 
das Américas, a Contaguas, tornando-se a primei-
ra representante do Sindae numa entidade inter-
nacional. Ela foi escolhida também para integrar a 
Secretaria de Promoção de Igualdade de Gênero e 
Participação de Jovens, da mesma entidade.

Em 2011, o nosso diretor Danillo Assunção 
participou do Decent Work for Youth – Lost Globa-
lisation?” realizado em Berlim, na Alemanha, pela 

Danillo Assunção 
participou do Decent 
Work for Youth – Lost 
Globalisation?”
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CATEGORIA APROVA MODELO MISTO DE PLR PLR

Q
ual o melhor modelo para repartir 
os lucros das empresas entre os (as) 
trabalhadores (as)? Para resolver 
esse problema, da forma mais de-

mocrática possível, o Sindae promoveu, em abril 
de 2012, o seminário “Participação nos Lucros e 
Resultados na Perspectiva dos (as) Trabalhadores 
(as)”. O evento foi realizado no auditório do Sindi-
cato e transmitido ao vivo através do site.

Na pauta dos debates, três modelos: o linear 
(parcela igual para todos e todas), o misto (parte 
igual e outra conforme a remuneração) e propor-
cional (parcela igual à remuneração).

Para facilitar o debate do tema, o Sindicato 
trouxe pessoas com experiência nesse campo. 
Dentre elas, o diretor comercial do Saae de Ala-
goinhas, Elmar Mendes, que defendeu o modelo 
linear; Paulo de Tarso, do Sinergia, que falou sobre 
o modelo adotado na Coelba, que é misto, ou seja, 
50% linear e 50% conforme o salário. Já o diretor 
do Sindágua de Minas Gerais, José Geraldo Nasci-
mento, comemorou a adoção do modelo linear a 
partir daquele ano (2012), quando a companhia 
estadual de saneamento, Copasa, pagou duas par-
celas de R$ 2,5 mil para cada empregado (a).

Para a supervisora técnica do Dieese, Ana 
Georgina, qualquer que seja o modelo, o PLR é 
mais vantajoso para a empresa do que para os (as) 
trabalhadores (as). “Ganho real de salário é mais 
importante do que PLR, porque o ganho real é de-
finitivo e o PLR não é. Os (as) trabalhadores (as) 
devem ter em mente que o PLR não é presente, 

Curso sobre PLR

se fosse não tinha metas a cum-
prir, e quando tem metas a maior 
vantagem é da empresa”, defen-
deu a economista.

Logo em seguida aos deba-
tes, houve assembleias por local 
de trabalho e a categoria optou 
pelo modelo misto. É esse o mo-
delo que a diretoria do Sindicato 
vai defender nas próximas nego-
ciações sobre a participação nos 
lucros e ou resultados das em-
presas e autarquias do setor.

Categoria aprova 
MODELO MISTO de PLR
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MELHOR SEDE ENTRE TODOS OS SINDICATOS DA BAHIASEDE

MELHOR SEDE entre todos 
os sindicatos da Bahia

U
ma boa administração do patrimônio 
material da categoria, com total de-
dicação e zelo, é uma marca de su-
cessivas diretorias do Sindae. 

Da fundação do Sindae até os dias de hoje, a 
entidade experimentou constante evolução pa-
trimonial, cujo principal destaque é a nova sede, 
localizada na Rua General Labatut, nos Barris. A 
primeira sede, alugada, foi onde funcionou a As-
sociação, no Barbalho. Em seguida, o Sindicato 
mudou-se (1987) para uma pequena casa, tam-
bém alugada, na Rua Junqueira Aires, nos Barris. 
Um ano depois comprou a primeira sede própria, 
uma casa bem mais ampla, na Rua Conselheiro 
Spínola, também nos Barris, atualmente alugada. 

A nova sede do Sindae é grande, moderna, con-
fortável e bastante funcional. Foi construída porque 
a sede anterior já não comportava a prestação de 
um serviço adequado ao quadro de associados (as), 
nem permitia um bom trabalho da diretoria e dos 
(as) funcionários (as). Também já não havia espaço 
para a guarda de documentos, especialmente do 
setor jurídico. A reforma da sede anterior mostrou-
-se inviável ante os entraves burocráticos e legais 
colocados pela Prefeitura de Salvador.

A sede atual, a melhor entre todos os sindica-
tos baianos, possui quatro pavimentos, garagem 
subterrânea, auditório multiuso, biblioteca, video-
teca, espaço cultural e salas para reunião. Sua cons-

trução foi iniciada em junho de 2007 e a inaugu-
ração aconteceu com uma bonita festa durante as 
comemorações dos 25 anos de fundação da enti-
dade, em 23 de setembro de 2011. 

É o maior investimento físico e financeiro já 
realizado pelo Sindae e tem valor de mercado es-
timado em cerca de R$ 6 milhões. Este patrimônio 
fabuloso é um orgulho da categoria. Melhor ainda: 
nela não se investiu um centavo de imposto sindi-
cal nem de taxa extra.
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MELHOR SEDE ENTRE TODOS OS SINDICATOS DA BAHIA SEDE
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NOVAS FERRAMENTAS DE LUTACOMUNICAÇÃO

E
m 11 de agosto de 1986 foi publicado 
o primeiro informativo do Sindae, com 
apenas uma página, uma cor e a única 
notícia: denúncias contra a Cerb. Desde 

aquela publicação bem rudimentar até os dias de 
hoje ocorreram grandes mudanças na área de co-
municação da entidade. O Sindicato tem agora in-
formativo semanal, o Gotad’água, colorido, design 
moderno, mínimo de quatro páginas, tiragem de 8 
mil exemplares, distribuídos para os (as) associados 
(as) em todas as regiões do estado para que a cate-
goria seja informada do que acontece no ambiente 
social e, especialmente, no mundo do trabalho.

Para atualizar os seus mecanismos de atua-
ção e enfrentar novos desafios, o Sindae construiu 
também novas ferramentas de luta, tais como a 
atualização do parque gráfico e, a partir de 2010, 
lançou um moderno site com padrões da Web 2.0, 
no qual são disponibilizados os boletins, agenda 
da diretoria, acordos coletivos, plantões dos ad-
vogados, artigos e muitas outras informações, 
além de acesso podcast e galerias de fotos.

No mundo globalizado, de comunicação rápida 
e interativa, foi criado ambiente de contato ágil com 
associados (as), o que se faz perfeitamente através 
da internet e do twitter, Orkut, Facebook e outros 
instrumentos das redes sociais. Internamente, im-
plantamos o sistema URP.

Falando melhor 
com os (as) associados (as):
Comunicação e novas 
ferramentas de luta

Gráfica do Sindae
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Festa homenageia
APOSENTÁVEIS e APOSENTADOS (AS)
do saneamento ambiental

FESTA HOMENAGEIA APOSENTÁVEIS E APOSENTADOS (AS) DO SANEAMENTO AMBIENTAL APOSENTÁVEIS

E
m meio a alegria contagiante e com 
o auditório do Sindae completamen-
te lotado foi realizado, em 25 de 
janeiro de 2013, o 1º Encontro dos 

Aposentáveis e Aposentados (as) do Saneamen-
to Ambiental. O evento comemorou a passagem 
do Dia Nacional do Aposentado, 24 de janeiro. 
Da programação constou um debate com vários 
especialistas sobre o tema “Aposentadoria, De-
saposentadoria e Fator Previdenciário – Desafios 
para a classe trabalhadora na melhor idade”. Um 
dos desdobramentos previstos do encontro é a 
criação do Coletivo de Aposentáveis e Aposen-
tados (as) do Saneamento Ambiental.
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Evento pioneiro, recebeu muitos elogios dos 
trabalhadores (as) pois, além de prestar uma justa 
homenagem aos mais idosos, algo que empresas 
e autarquias do setor não fazem, o Sindae propor-
cionou o reencontro entre colegas e ex-colegas de 
trabalho, promovendo muita troca de informações.

O evento terminou com muita dança durante 
o almoço de confraternização, sob animação da 
banda Samba da Vovó.

O Dia Nacional do Aposentado é comemora-
do no 24 de janeiro para lembrar e comemorar a 
Lei Eloy Chaves, assinada naquele mesmo dia, em 
1923. A lei autorizou a criação das Caixas de Apo-
sentadorias e Pensões para empregados de em-
presas privadas das estradas de ferro. Representa 
o marco inaugural da Previdência Social no Brasil.

FESTA HOMENAGEIA APOSENTÁVEIS E APOSENTADOS (AS) DO SANEAMENTO AMBIENTALAPOSENTÁVEIS

A Banda Samba 
da Vovó animou 

com muita dança a 
confraternização
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CONCURSO PÚBLICO SEMPRE FOI BANDEIRA HISTÓRICA DO SINDAE CONCURSO

D
esde o começo da década de 1990, 
o Sindae tem pressionado o governo 
e as empresas do setor para a reali-
zação de concursos públicos visan-

do suprir a carência e renovação da mão de obra 
trabalhadora. Graças a esta luta, mais de dois mil 
empregados (as) foram contratados nos últimos 
anos na Embasa, Cerb, Saae’s e demais empresas 
de saneamento. A Embasa já realizou dois ou três 
concursos. Em 2013, depois de 42 anos de sua 
existência, foi a vez da Cerb realizar o seu primeiro 
concurso, abrindo 161 vagas, fruto de uma gran-
de luta do Sindicato. O mesmo aconteceu em di-
versos Saae’s, a exemplo de Alagoinhas, Valença, 
Itajuípe, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Sento 
Sé, Juazeiro, Santa Rita de Cássia etc.

Visando engajar os (as) concursados (as) às 
jornadas de lutas sindicais, o Sindae organizou um 
evento para que representantes históricos da ca-
tegoria contassem a eles (as) a história da catego-
ria e do movimento de trabalhadores (as). 

Os relatos deram conta da história do Sindae, 
do papel do Sindicato na busca pela universali-
zação do saneamento para a população, da luta 
contra a privatização da água, da pressão sobre 
o Ministério Público para cobrar a realização do 
concurso público, do processo de modernização 
atual e da participação cada vez maior da juventu-
de na vida do Sindicato, bem como sobre a impor-

CONCURSO PÚBLICO sempre foi bandeira 
histórica do Sindae

tância da filiação de cada um (a) 
deles (as) para o fortalecimento 
da entidade. 

Todos têm consciência de 
que os novos trabalhadores e tra-
balhadoras construirão o futuro 
das empresas, das autarquias e 
do Sindicato, tendo a responsa-
bilidade de manter firme a luta 
contra a terceirização e a preca-
rização do trabalho, contra a pri-
vatização do saneamento e por 
uma gestão cada dia mais demo-
crática e participativa.

Recepção aos novos 
concursados da Embasa
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G
raças a realização de concursos pú-
blicos para o acesso às empresas de 
saneamento, a categoria está se reno-
vando e ganhando “força jovem” para 

protagonizar novas lutas e aprofundar a organiza-
ção da classe trabalhadora. Visando fortalecer esse 
processo e consciente de que o tema Juventude é 
estratégico para o movimento sindical, a atual ges-
tão do Sindae organizou um Coletivo da Juventude 
e tem promovido, anualmente, Encontros Esta-
duais da Juventude do Saneamento Ambiental. 

Tem, ainda, discutido o assunto em várias ins-
tâncias. Assim, em 2010, o Sindae participou da I 
Conferência da Juventude de Brotas de Macaúbas, 
debatendo políticas nacionais e estaduais, educa-

JUVENTUDE É TEMA ESTRATÉGICO PARA RENOVAR MOVIMENTO SINDICALJUVENTUDE

JUVENTUDE é tema estratégico 
para renovar MOVIMENTO SINDICAL

ção e desenvolvimento cultural. 
No mesmo ano, nossos represen-
tantes participaram do Programa 
Nacional de Formação da CUT que 
capacitou representantes sindi-
cais em Itapetinga e Valente. O 
trabalho nessa área fez com que 
jovens sindicalistas de outros es-
tados participassem do II Encontro 
da Juventude, visando conhecer 
nossa experiência na formação 
política e no debate de questões 
da juventude trabalhadora.

Além disso, a discussão da 
temática juvenil é feita em di-
versos campos. Em 2011 Danillo 
Assunção participou de um en-
contro na Alemanha com repre-
sentantes juvenis de todos os 
continentes. No mesmo ano par-
ticipou, como um dos formado-
res da CUT, de um encontro com 
trabalhadores (as) de Angola.

Danilo participou 
como um dos 
formadores da CUT 
durante encontro 
com trabalhadores 
em Angola
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VALORIZANDO O PAPEL DA MULHER TRABALHADORA MULHER

D
esde 2008, o Sindae tem realizado 
Encontros Estaduais das Mulheres do 
Saneamento Ambiental, sempre co-
memorando a passagem do Dia Mun-

dial da Mulher (8 de março). Nesses encontros são 
debatidos os inúmeros avanços conquistados nos 
últimos anos, e as dificuldades que permanecem, 
pois as mulheres ainda enfrentam inúmeros obs-
táculos, como salários mais baixos que os homens, 
preconceito na evolução funcional, não cumpri-
mento das leis de proteção ao trabalho feminino e 
à maternidade, entre outras tantas dificuldades à 
sua plena satisfação profissional e familiar. 

Várias bandeiras de luta em favor das mu-
lheres estão lançadas e foram debatidas, como 
a ratificação da Convenção 156, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que trata do com-
partilhamento das responsabilidades familiares, 
do direito à creche em tempo integral, pela pa-
ridade entre homens e mulheres no movimento 
sindical, pelo fim da violência e por melhores sa-
lários, entre outras. 

Com a realização desses encontros, o Sindae 
valoriza o papel da mulher e as fortalece na busca 
por mais espaços de poder no mundo do traba-
lho, para que possam estar presentes em todos os 
cargos e em todas as profissões, em condições de 
igualdade em relação aos homens.

Valorizando o papel da MULHER 
TRABALHADORA
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E
mbora seja de caráter apenas consulti-
vo, o Comitê de Equidade é uma grande 
conquista de trabalhadores (as) da Em-
basa, constituindo-se num importante 

instrumento de luta contra as desigualdades. Foi um 
dos avanços obtidos no acordo coletivo de trabalho 
de 2007/2008 e, de lá para cá, já apresentou alguns 
resultados que demonstram que o seu trabalho é ne-
cessário para a classe trabalhadora. 

Em 2010, três anos após ser criado, o Comitê 
recebeu, numa cerimônia realizada no Palácio do 
Planalto, o Selo Pró-Equidade conferido pela Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da 
Presidência da República. O Comitê é paritário, ou 
seja, metade de participantes indicados (as) pela 
Embasa e metade pelo Sindicato, e se reúne nas 

COMITÊ DE EQUIDADE, MAIS UM INSTRUMENTO DE LUTAEQUIDADE

COMITÊ DE EQUIDADE, 
mais um instrumento de luta

segundas quintas de cada mês, 
geralmente no Sindae.

Atualmente o Comitê de 
Equidade vem buscando interio-
rizar suas ações, fazendo apre-
sentações em diferentes polos da 
empresa, como já aconteceu em 
Itabuna e Ilhéus. O Sindae, por sua 
vez, tem procurado levar essa ex-
periência para as outras empresas 
e autarquias do setor, sempre in-
cluindo nas pautas de reivindica-
ções propostas para sua criação. 
Já existem em alguns acordos 
compromissos nesse sentido, a 
exemplo do Saae de Catu.

Comitê de 
Equidade: 

experiência 
que vem dando 

resultados
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EMOÇÃO E LÁGRIMAS NA FESTA DOS 20 ANOS 20 ANOS

Emoção e lágrimas na festa dos 20 ANOS

A 
emoção, que levou às lágrimas mui-
tos (as) dos (as) presentes, marcou a 
sessão especial na Assembleia Legis-
lativa que comemorou os 20 anos de 

fundação do Sindae, em 27 de abril de 2006. Pro-
posta pelo então deputado estadual Waldenor Pe-
reira (PT), ele mesmo disse, na ocasião, que o Sin-
dae era o Sindicato mais importante da Bahia, seja 
pela defesa da categoria, seja pela sua ação política 
na defesa da democracia e da cidadania. Também 
presente, o então deputado estadual Zé das Virges 
(PT) afirmou: “Felizes dos baianos que têm o Sin-
dae como protetor de nossos interesses”.

Ele lembrou também a violência e crueldade 
praticada pela polícia durante uma tentativa do 
governo baiano de realizar audiência pública so-
bre a venda da Embasa. Na ocasião, e cantando o 
refrão da música “Pra não dizer que não falei de 
flores”, de Geraldo Vandré, o padre José Carlos, da 
Ação Social Arquidiocesana, disse que “o Sindae 
não espera, faz acontecer. É Sindicato com um 
passo à frente, que quer a vida em primeiro lugar”. 
Todos os oradores renderam homenagens ao sau-
doso ex-companheiro e ex-deputado Paulo Jack-
son, um dos fundadores da entidade. A viúva de 
Paulo, Suzana Nascimento, recebeu um buquê de 
flores e depositou três botões de rosas na cadeira 
que o companheiro ocupava na Assembleia. Muita 
gente chorou de saudade.

Dois dias depois, em 29 de abril, data em que 
efetivamente completara duas décadas de exis-
tência, o Sindicato promoveu uma bonita festa no 

Clube do Baneb, no Stiep. Num 
salão lotado, tomado por mais de 
800 pessoas, foram entregues 
placas às pessoas que deram im-
portante contribuição à categoria. 
Entre os homenageados, familia-
res dos ex-companheiros Adilson 
Gallo, Paulo Jackson, Aurino Reis 
e Hélio Bispo, todos falecidos, e 
Herbem Ribeiro dos Santos, tam-
bém um dos fundadores da enti-
dade. Na festa houve uma home-
nagem às diversas lideranças e 
trabalhadores (as) anônimos que 
tombaram precocemente na luta 
em defesa da categoria.

O Sindae não espera, faz 
acontecer. É sindicato com 
um passo à frente, que quer a 
vida em primeiro lugar” 

PADRE JOSÉ CARLOS, DA
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA

“
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CORAL DA EMBASA

Vozes do Saneamento, 
um projeto que emociona
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Em homenagem aos associados (as), fami-
liares, parceiros (as) e amigos (as), desde 2011 o 
Sindae passou a realizar o projeto “Vozes do Sa-
neamento” para marcar o final de ano e a época 
natalina, que é tão propícia para confraterniza-
ções. A presença dos corais da Embasa e Cerb é 
uma constante, mas a programação também in-
clui grupos que vão de orquestra de berimbaus à 
poesia, uma mistura de vozes que encanta e emo-
ciona a plateia que lota o auditório do Sindicato, 
saudando a chegada do Natal e do Ano Novo.
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CORAL DA CERB
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D
esde que o Sindae passou a represen-
tar os (as) empregados (as) da Cerb 
a categoria tem sido protagonista de 
grandes jornadas de lutas. De fato, 

nada tem sido fácil, mas é a própria dificuldade 
para se obter as conquistas que aumenta o tom 
guerreiro dos (as) cerbianos (as) que sabem dar o 
exato valor do trabalho que presta à comunidade.

Criada e marcada por forte uso político por su-
cessivos governos, sobretudo no período carlista, a 
Cerb é sempre um alvo preferencial de governan-
tes. Tanto é assim que em 1989 a categoria teve de 
enfrentar a sanha reformista do então governador 
Nilo Coelho, querendo extinguir a empresa. Ele não 
teve sucesso. Foi uma vitória memorável dos (as) 
trabalhadores (as) a manutenção da companhia e 
do emprego de centenas de pessoas.

CERBIANOS (AS) também 
dão o tom da luta

CERBIANOS (AS) TAMBÉM DÃO O TOM GUERREIROCERB

Assembleia na Governadoria
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Outra conquista marcante foi a luta pelo pa-
gamento dos dissídios de 2001 e 2003, algo que 
está presente na memória de todos (as). Uma luta 
que durou muito tempo e teve seu prenúncio no 
ano 2000, pois a Cerb deixou de assinar acordo 
coletivo naquele ano só por não querer repor a in-
flação. Todas as demais cláusulas foram cumpri-
das. Houve dissídio e o Tribunal Regional do Traba-
lho concedeu 4% de reajuste, índice logo depois 
confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A 
empresa cumpriu.

Veio 2001 e o conflito só piorou. Não houve 
acordo e o Sindicato provocou novo dissídio, com a 
justiça reconhecendo e concedendo o pagamento 
das perdas salariais de 7,07%. Um pequeno alívio 
aconteceu em 2002, quando foi fechado acor-
do coletivo, algo que não ocorria há seis anos. Em 
2003, caso idêntico a 2001 e um grande número 
de manifestações, inclusive uma passeata conjun-
ta com empregados (as) da Embasa pelo CAB. Mas, 
enfim, ganhamos na justiça o dissídio concedendo 
reajuste de 14% para repor a inflação. Em ambos 
os casos a Cerb recorreu, arrastando o cumprimen-
to das sentenças até que, em 2009, já no Gover-
no Wagner, a categoria voltou a demonstrar muita 
determinação e realizou passeatas no CAB, parali-
sações e uma greve de 28 dias, até que a empresa 
decidiu fazer um acordo específico para pagar os 
reajustes de 7,07% e 14%% que, um sobre ou-
tro, resultaram em 22%. Houve muita alegria pelo 
acordo histórico, comemorado com um café da 
manhã em Salvador e Feira de Santana.

Ainda em 2009, em plena comemoração 
pela solução dos dissídios, a luta continuou para 
o fechamento do acordo coletivo. A guerra se 
arrastou até outubro, mas a categoria também 
saiu vencedora, conseguindo melhorar diversos 
benefícios e obtendo a implantação do Programa 
de Prêmio por Produção (PPD), o equivalente ao 
Programa de Participação nos Resultados (PPR) 
praticado na Embasa.

Há de ressaltar que os acor-
dos coletivos no Governo Wag-
ner só têm sido fechados com 
muita luta. Chegamos a fazer 42 
dias de greve num só ano. Muito 
disso se deve à intransigência do 
Conselho de Recursos Humanos 
(Cope) e à Procuradoria Geral do 
Estado, que desautorizam acor-
dos fechados com a empresa e 
secretarias estaduais, num total 
desrespeito à classe trabalhado-
ra e mesmo às autoridades que 
referendam as negociações.

Já em 2012 há um outro des-
taque importante: o cumprimen-
to da cláusula do acordo coletivo 
trazendo a realização do concur-
so público, o primeiro da empresa 
em seus 42 anos de existência e 
depois de muita luta do Sindae, 
inclusive com ações na Justiça. 
O concurso teve 161 aprovados, 
mas é pouco para uma empresa 
repleta de terceirizados (as), por 
isso a nossa luta por novos con-
cursos vai continuar.

Comemoração 
do acordo 
dos 22% 
dos dissídios 
coletivos

CERBIANOS (AS) TAMBÉM DÃO O TOM GUERREIRO CERB
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A 
situação da Empresa Municipal de 
Saneamento, a Emasa, de Itabuna, é 
caso único no setor de saneamen-
to da Bahia. Desde o ano 2000 os 

(as) empregados (as) escolheram o Sindae para 
representá-los (as), mas sucessivos dirigentes da 
empresa e prefeitos não reconheceram a repre-
sentação e até criaram um sindicato “fantasma” 
e “pelego” para substituir o Sindae, temerosos do 
que poderia ser a nossa atuação.

E a luta do Sindae em defesa da Emasa co-
meçou justamente naquele ano, quando o então 
prefeito Fernando Gomes lançou edital visando a 
privatização da empresa. Organizamos a reação, 
denunciamos o interesse da poderosa empresa 
francesa Lyonnaise des Eaux, o Ministério Público 
se pronunciou contra e a venda acabou suspen-
sa no mesmo ano, até porque nenhuma empresa 
quis se envolver nessa briga.

Foi o mesmo prefeito que em 2007, mais uma 
vez, tentou privatizar a empresa, novamente sem 
sucesso, até porque a Embasa entrou na justiça co-
brando milionária indenização pelos seus bens usa-
dos pela Emasa e até hoje não pagos. Já em 2009, 
veio a privatização disfarçada, com o então prefeito 
Capitão Azevedo querendo lançar mão de uma par-
ceria público-privada. De novo, outra reação, com a 
sociedade mobilizada para afastar esse perigo.

Mesmo na gestão (2001 a 2004) do prefei-
to Geraldo Simões, do PT, o Sindae enfrentou o 

NA EMASA, muita luta 
e resistência pela representação 
do Sindae e um acordo histórico

MUITA LUTA E RESISTÊNCIA PELA REPRESENTAÇÃO DO SINDAE E UM ACORDO HISTÓRICOEMASA

receio dos dirigentes e políticos 
itabunenses pela força de sua 
representação. No longo percur-
so até agora, várias passeatas e 
manifestações ocorreram, além 
de inúmeras tentativas de fechar 
acordo coletivo, todas frustra-
das. Ainda em 2009, por exem-
plo, durante os inúmeros em-
bates, sete trabalhadores foram 
demitidos. Paralisações e passe-
atas foram feitas, apesar da forte 
repressão. Salários defasados e 
atrasados, péssimas condições 
de trabalho e equipamentos pre-
cários sempre foram marca re-
gistrada da empresa, tanto que 
em 2009 morreu em serviço o 
companheiro Rosivaldo, soter-
rado durante uma escavação no 
centro de Itabuna.

Somente este ano, na gestão 
do prefeito Claudevane Leite, os 
demitidos foram reintegrados e 
teve início uma fase de diálogo, 
com uma efetiva negociação que 
resultou no fechamento do pri-
meiro e histórico acordo coletivo 
de trabalho. Ele é fruto de 15 anos 
de luta e muita resistência dos (as) 
trabalhadores (as), que nesse pe-
ríodo enfrentam todo tipo de per-
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NOVAS REPRESENTAÇÕES, MAIS FORÇA PARA O SINDICATO

MUITA LUTA E RESISTÊNCIA PELA REPRESENTAÇÃO DO SINDAE E UM ACORDO HISTÓRICO EMASA

seguição, por isso se tornou moti-
vo de muito orgulho.

O acordo traz conquistas 
como anuênio, licença materni-
dade de 180 dias, previsão de pro-
moções, compromisso de revisão 
do plano de cargos e salários, par-
ticipação de um (a) empregado (a) 
no Conselho de Administração e 
muitos outros benefícios. O acor-
do foi dedicado a Rosivaldo.

A categoria sabe que o acor-
do é o passo inicial para melhorar 
as condições de trabalho numa 
empresa que foi criada para ser-
vir de abrigo aos apaniguados 
políticos e que terminou a gestão 
passada à beira da falência, com 
atraso de salário e enorme dívida 
com fornecedores, Previdência 
Social, FGTS etc. Todos (as) estão 
conscientes de que só através da 
luta esse quadro será revertido.

S
ó a resistência, a organização, a luta, a 
mobilização coletiva, trazem conquis-
tas e direitos. E tudo isso se faz atra-
vés do seu sindicato. Por acreditarem 

nisso, novos (as) trabalhadores (as) têm se filiado 
ao Sindae, incorporando-se à categoria de água, 
esgoto e meio ambiente, ampliando o nosso leque 
de atuação no estado.

Em 2006 passamos a representar os (as) tra-
balhadores (as) da Cetrel Lumina, ligados à Cetrel 
S/A e também à poderosa Braskem, do grupo Ode-
brecht. Em 2011 foi a vez dos (as) empregados 

(as) do Saae de Barra, quando 31 
deles (de 45 do quadro de pesso-
al) assinaram a ficha de filiação 
de uma só vez. Já em 2012 foi a 
vez dos (as) empregados (as) da 
Foz Jaguaribe, empresa da Ode-
brecht e que opera o emissário 
submarino da Boca do Rio. Este 
ano o Sindae foi convidado para 
representar trabalhadores (as) 
da DAC – Distribuidora de Águas 
Camaçari, outra empresa do gru-
po Odebrecht.
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Ao longo de quase três décadas de existên-
cia, buscando ter maior suporte às suas diversas 
lutas, o SINDAE tem feito parcerias com as mais 
variadas entidades e organizações da socieda-
de civil: confederações e federações nacionais 
e estrangeiras, sindicatos, organizações não 
governamentais, entidades de classe (CREA, 
OAB, IAB, MST etc), Universidade Federal da 
Bahia, entidades ambientalistas, especialmente 
o Gamba, Federação das Associações de Bair-
ros de Salvador, Fórum Permanente de Defesa 
do São Francisco, e religiões as mais diversas. A 
seguir algumas referências sobre entidades que 
tem papel constante nessa trajetória, servindo 
de baliza para nossas ações.

Muitas 
ENTIDADES SÃO 
PARCEIRAS das 
nossas jornadas 
de lutas
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CUT é criada 
para fortalecer e unir 
as LUTAS DOS (AS) 
TRABALHADORES (AS)

uando a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) foi fundada, o Bra-
sil vivia ainda marcado pela falta de 
democracia, supressão dos direitos 

constitucionais, censura, perseguição política, re-
pressão militar, prisão e tortura. 

Criada no bojo das lutas contra a ditadura 
militar, lutas que têm nas grandes greves do ABC 
(1979-1980) belo exemplo de força transforma-
dora do movimento social, a CUT surge como re-
sultado da ação de milhares de trabalhadores (as) 
do campo e da cidade, que apoiam o chamado 
“novo sindicalismo”. 

CUT É CRIADA PARA FORTALECER E UNIR AS LUTAS DOS (AS) TRABALHADORES (AS)CUT

Q
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Nas universidades, escolas secunda-
ristas, nos movimentos de bairros, nas fá-
bricas, nas fazendas, enfim, em todos os 
cantos do país brotam naquele momento 
atividades de inúmeros setores da socie-
dade civil, que se articulam local e nacio-
nalmente visando expressar e manifestar 
publicamente o interesse pela reconquista 
das liberdades democráticas. 

“Os (as) trabalhadores (as) que 
lutavam pela construção do Sindicato 
também estavam engajados na luta 
política geral. Participamos da Cam-
panha Diretas Já! e da eleição de Wal-
dir Pires (1986). Naquele momento, o 
conjunto dos trabalhadores (as) tinha 
a noção clara de que era preciso eleger 
um governo diferente do que tínha-
mos, ACM ou alguém da turma dele”, 
comenta Primo.

Neste contexto, tem papel decisivo e 
relevante o novo movimento sindical brasi-
leiro, constituído por organizações de traba-
lhadores que lideram direções de sindicatos 
contrárias ao sindicalismo oficial corporati-
vo, dispostas a por abaixo aquele mundo de 
dirigentes inativos, chamados de “pelegos”.

“Havia a mobilização política fa-
vorecida pela luta contra a ditadura e 
daí partiu-se para a constituição do 
Partido dos Trabalhadores (1980) e 
da CUT (1983). A nossa ideia é fazer 

não apenas a pauta de reivindicação para os 
reajustes de salários, é preciso pensar mais 
amplamente, pensar no conjunto do universo 
dos (as) trabalhadores (as)”, afirma Luís Pri-
mo. 

Primo e outros (as) trabalhadores (as) do sa-
neamento participaram da direção da CUT-BA 
(1987 – 1991) e deram enorme contribuição para 
estruturar a entidade no estado, fortalecendo o 
compromisso com a defesa dos interesses ime-
diatos e históricos da classe trabalhadora. 

A CUT está presente em todos os ramos de ati-
vidade econômica do país, é a maior central sindi-
cal do Brasil e da América Latina e a quinta maior do 
mundo, com 3.438 entidades filiadas, que repre-
sentam 7.464.846 trabalhadoras (as) filiados (as).

A Central também conta com organismos para 
o desenvolvimento de políticas específicas e asses-
soria: Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS), 
Instituto Observatório Social (IOS), Instituto Nacional 
de Saúde no Trabalho (INST), além de sete Escolas 
Sindicais e uma Escola de Turismo e Hotelaria.

O Sindae, por sua vez, ajudou na Bahia a reto-
mada de importantes sindicatos dominados à épo-
ca por dirigentes “pelegos”, tanto na capital como 
no interior. Também foi solidário nas greves de vá-
rias categorias, a exemplo de petroleiros, químicos, 
servidores públicos, eletricitários etc.

CUT É CRIADA PARA FORTALECER E UNIR AS LUTAS DOS (AS) TRABALHADORES (AS) CUT
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1968 – Passeata dos 100 mil
Foto: Evandro Teixeira - CPDoc jb

A LUTA CONTRA
A DITADURA e pelas LIBERDADES 
DEMOCRÁTICAS orientou 
a ação política de trabalhadores
do campo e da cidade, estudantes
e outros segmentos sociais
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TRINCHEIRA DE RESISTÊNCIA DA CATEGORIA URBANITÁRIA DO BRASIL FNU

FNU, trincheira de resistência 
da categoria urbanitária do Brasil

Com a participação da FNU e de outras entida-
des sindicais, foi possível a promoção de grandes 
debates nacionais sobre temas de interesse dos 
(as) trabalhadores (as), auxiliando e dando o supor-
te necessário nos enfrentamentos e disputas, es-
pecialmente contra qualquer tipo de privatização 
nos setores elétrico, de gás, saneamento e meio 
ambiente, estratégicos para a vida da população.

A FNU defende a forte presença do Estado 
nos setores que representa, pois o neoliberalismo 
demonstrou que somente o Estado tem capacida-
de de realizar os investimentos necessários para o 
Brasil continuar na busca pela universalização dos 
serviços públicos essenciais.

A renovada Federação 
dos Urbanitários tem 

tido papel relevante 
nas lutas nacionais pelo 

saneamento público

A 
Federação Nacio-
nal dos Urbanitários 
(FNU), filiada à CUT, 
criada em 1951, no 

Rio de Janeiro, reúne atualmente 
51 entidades sindicais e represen-
ta cerca de 250 mil trabalhadores 
(as) dos setores de energia, sanea-
mento, meio ambiente e gás. 

“Na época da criação do 
Sindae, a FNU tinha uma di-
reção ‘pelega’, uns caras do 
tempo da ditadura estavam 
encastelados na estrutura 
sindical. Lutamos para mudar 
a direção da federação. Rece-
bemos, na época da criação 
do Sindae, a ajuda enorme de 
um membro da FNU, Jair Si-
mões, funcionário aposentado 
da Companhia de Energia do 
Estado do Rio de janeiro, a Cerj. 
Depois ajudamos a derrubar o 
pelego que mandava na FNU, 
elegemos Jair e passamos a 
participar da direção da Fede-
ração”, conta Luís Primo.

Diversos dirigentes e ex-di-
rigentes do Sindae participaram 
da direção da FNU, a exemplo de 
Paulo Jackson, Abelardo de Olivei-
ra Filho, Gomes, Antônio Emilson, 
Pedro Romildo, Crispim Carvalho 
da Hora e Patrícia de Jesus.
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A 
Internacional de Serviços Públicos é 
uma federação internacional, uma 
espécie de sindicato global que re-
presenta trabalhadores (as) de em-

presas de serviços públicos. Tem 635 sindicatos 
filiados em 156 países que, juntos, representam 
mais de 20 milhões de trabalhadores (as) que 
atuam na administração pública, nos serviços 
sanitários, sociais, municipais e de empresas de 
água, saneamento, energia elétrica, limpeza urba-
na, dentre outros.

Fundada em 1907, é a representante oficial 
de trabalhadores (as) do setor público na Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), dispondo 
de status consultivo diante do ECOSOC (Conselho 
Econômico e Social da ONU), bem como status de 
observador diante de outras organizações como 
a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento) e OMC (Organiza-
ção Mundial do Comércio).

ISP, maior federação de defesa 
dos (as) trabalhadores (as) em serviço público

A campanha contra a privatização 
da Embasa teve também 
repercussão internacional a partir 
da participação de dirigentes do 
Sindae de reuniões da Internacional 
de Serviços Públicos

A sede internacional da enti-
dade é na cidade de Ferney-Vol-
taire, próxima da fronteira fran-
co-suíça e de Genebra (Suíça). 
Dispõe de escritórios regionais 
e sub-regionais nos seguintes 
países: Barbados, Bélgica, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Es-
tados Unidos, Índia, Japão, Líba-
no, Malásia, Nova Zelândia, Re-
pública Checa, Romênia, Rússia, 
África do Sul, Togo e Ucrânia. No 
Brasil, tem sede em São Paulo.
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O 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) nasceu em 1955, fruto da 
vontade do movimento sindical bra-

sileiro de investir no desenvolvimento de pesquisas, 
educação e assessoria para fundamentar e fortale-
cer as reivindicações dos trabalhadores (as). Dada à 
excelência da sua produção, conquistou credibilida-
de nacional e internacional, sendo amplamente re-
conhecido como instituição de produção científica.

Centra seu trabalho de pesquisa em alguns 
eixos, como emprego, renda, negociação cole-
tiva, desenvolvimento e políticas públicas. Faz 
estudos sobre cesta básica, salário mínimo na-
cional, jornada de trabalho, remuneração, jovem, 
mulher, negro, balanço de negociações coletivas, 
pesquisa sobre emprego e desemprego, conjun-
turas estaduais, nacional e internacional, perfis de 
categorias, mercado de trabalho, trabalho infantil, 

DIEESE é centro de excelência 
em pesquisas de interesse dos (as) 
trabalhadores (as)

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISAS DE INTERESSE DOS (AS) TRABALHADORES (AS) DIEESE

bem como promove cursos e se-
minários para os (as) associados 
(as), visando capacitá-los nas 
negociações com as empresas.

Para aprofundar seus traba-
lhos, realiza projetos em parceria 
com órgãos governamentais e 
entidades da sociedade civil, na-
cionais e internacionais. Possui 
escritório nacional em São Paulo 
e escritórios regionais em diver-
sos estados. Desde que foi cria-
do, o Sindae se filiou ao DIEESE.

Entre dirigentes do Sindae 
que passaram pela direção do 
Dieese estão Antônio Emilson, 
Abelardo de Oliveira Filho, Pedro 
Romildo e Grigório Rocha.
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F
undada em 1919 e com sede em Gene-
bra (Suíça), a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) é fruto do Tratado de 
Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra 

Mundial. Fundou-se sobre a convicção primordial 
de que a paz universal e permanente somente pode 
estar baseada na justiça social. O Brasil está entre os 
membros fundadores e participa da Conferência In-
ternacional do Trabalho desde sua primeira reunião.

O companheiro José Olívio, ex-presidente 
do Sindicato dos Engenheiros da Bahia e um dos 
fundadores e primeiro presidente da CUT Bahia, 
foi membro do Conselho de Administração da OIT. 
Ele faleceu em 2008.

A OIT é a única agência da Organização das 
Nações Unidas (ONU) com estrutura de comando 
tripartite, na qual representantes de governos, de 
organizações de empregadores e de trabalhado-
res de 183 Estados-membros participam em si-
tuação de igualdade de suas diversas instâncias. 

Mantém representação no Brasil desde 1950, 
prestando assessoria e executando projetos de coo-
peração técnica visando contribuir com os esforços 
nacionais para a eliminação do trabalho infantil e 
do trabalho escravo, o combate à discriminação e a 
promoção da igualdade, a promoção dos direitos das 
pessoas com deficiência e vivendo com HIV, a ex-
tensão dos mecanismos de proteção social a traba-
lhadores (as) da economia informal, a redução dos 
acidentes e doenças ocupacionais e o fortalecimen-
to dos mecanismos e processos de diálogo social.

Em 1998, na Conferência Internacional do Tra-

OIT – uma organização para defender 
os direitos fundamentais do trabalho

ORGANIZAÇÃO PARA DEFENDER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHOOIT

balho, foi aprovada a Declaração 
dos Princípios e Direitos Funda-
mentais no Trabalho, que estabe-
lece quatro princípios fundamen-
tais a que todos os membros da 
OIT estão sujeitos: liberdade sin-
dical e reconhecimento efetivo 
do direito de negociação coletiva; 
eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado; abolição efetiva 
do trabalho infantil e eliminação 
de todas as formas de discrimina-
ção no emprego ou na ocupação.

A OIT instituiu o trabalho de-
cente como o objetivo central de 
todas as suas políticas e programas. 
A noção de trabalho decente abran-
ge a promoção de oportunidades 
para mulheres e homens consegui-
rem trabalho produtivo, adequada-
mente remunerado, exercido em 
condições de liberdade, equidade e 
segurança e capaz de garantir uma 
vida digna. 

Trabalho decente é o eixo 
central para onde convergem os 
quatro objetivos estratégicos da 
OIT: respeito às normas interna-
cionais do trabalho, em especial 
aos princípios e direitos funda-
mentais do trabalho; promoção 
do emprego de qualidade; exten-
são da proteção social, e fortale-
cimento do diálogo social.
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O 
Sindae tem feito esforços para promo-
ver ações em sua categoria que asse-
gurem a igualdade de oportunidades. 
Nesse sentido tem sido celebrada des-

de o Acordo Coletivo de Trabalho de 2007/2008 a 
Cláusula 40ª, que tem como teor o seguinte texto:

“A Embasa promoverá a igualdade de opor-
tunidades, sem distinção de origem, raça, sexo, 
cor, idade, orientação sexual, deficiência física 
e quaisquer outras formas de discriminação”.

“Parágrafo único – Durante a vigência des-
te acordo, serão dadas plenas condições para o 
funcionamento do Comitê de Equidade”. 

Tal avanço foi fruto de uma campanha nacio-
nal da Internacional de Serviços Públicos (ISP), em 
parceria com a Federação Nacional dos Urbani-
tários (FNU-CUT), na qual diretores (as) sindicais 
foram capacitados quanto à relevância dessas 
cláusulas para a formulação de estratégias que 
fomentem a equidade no mundo do trabalho, es-
pecialmente as relacionadas ao gênero.

Como ponto de partida, as negociações com 
a maior empresa da categoria resultaram na cons-
trução do Comitê de Equidade da Embasa, em 
uma estrutura bipartite e paritária que desenvol-
ve um diálogo onde empresa e sindicato reúnem 
esforços e investimentos cognitivos e financeiros 
para o fortalecimento deste grupo de 16 empre-
gadas e empregados desafiados a desenvolverem 
ações e estratégias que possam ser enraizadas na 

EQUIDADE, 
uma nova prática na categoria

Patrícia de Jesus Lima

cultura organizacional da empresa. Dentre essas 
ações podemos citar a campanha “Dá licença, eu 
sou Pai!” que evocou a discussão da partilha das 
responsabilidades familiares e contribuiu para o 
avanço no Acordo Coletivo 2011/2012 da licença 
paternidade de 5 dias corridos, como reza a CLT, 
para 5 dias úteis e, depois, no Acordo Coletivo 
2012/2013, para 8 dias úteis.

As discussões promovidas pelo Comitê no 
contexto da mulher no local de trabalho com a re-
alização do Dia Internacional da Mulher na capital e 
interior reforçaram a importância da ampliação da 
licença maternidade, fazendo a empresa acordar 
pioneiramente dentre as empresas públicas do setor 
a ampliação da licença maternidade para 180 dias. 

O trabalho já deu resultados, pois em 2010 
o Comitê recebeu como prêmio o Selo Pró-Equi-
dade, do Governo Federal. Hoje o Comitê traba-
lha com um planejamento estratégico que reúne 
três eixos: Gênero, Raça / Etnia, Gerações e LGBT; 
Acessibilidade; Político – Institucional, ampliando 
de forma significativa o alcance de sua atuação. 
Nesta nova caminhada a empresa já reconhece o 
companheiro ou companheira de relações homo-
afetiva como dependentes no plano de saúde.

Empregado (as) representantes da Cerb da ca-
pital e interior e dos SAAE’s foram convocados (as) 
a participar do processo de formação do Comitê de 
Equidade com o objetivo de alavancar a construção 
deste instrumento de lutas e conquistas pela igual-
dade em suas respectivas empresa e autarquias.



HISTÓRIA E LUTA DOS TRABALHADORES DO SANEAMENTO NA BAHIA118

A 
participação de mulheres na Central 
Única de Trabalhadores é visível des-
de a sua criação, no entanto essa par-
ticipação nem sempre se refletiu em 

sua estrutura de poder. 

A conquista por cotas (garantia de participação de 
30% de mulheres nas direções) foi aprovada em 1993, 
a partir da compreensão de que esta é uma política que 
refletia a representatividade da base sindical. 

Os dados de 2009 demonstram que a parti-
cipação sindical das mulheres é inferior a sua in-
serção no mercado de trabalho. As mulheres são 
42,6% da População Economicamente Ativa, po-
rém apenas 17,3% de sindicalizadas (IBGE-PNAD). 
Mas, visualizamos um crescimento dessa partici-
pação, como apontam alguns dados. 

No mercado de trabalho, as mulheres têm par-
ticipação significativa em muitas atividades econô-
micas, dentre as quais destacamos: emprego do-
méstico (88%), educação (76%), saúde e serviços 
sociais (79%), indústria têxtil e vestuário (55%), sis-
tema financeiro (44%), comércio e serviços (38%). 

Em 30 anos, de 1976 a 2006, mais da meta-
de da população feminina em idade ativa no Brasil 
trabalhava ou procurou trabalho. Percebemos que 
as mulheres estão cada vez mais voltadas para o 
trabalho remunerado e para sua vida profissional. 

“As taxas de sindicalização das mulheres 
trabalhadoras formais para 1998 era de 23%, 
sendo que os destaques são urbanitários (56%), 

sistema financeiro (53%), correios e telecomu-
nicações (38%), transporte (34%), indústria 
metalúrgica (32%), saúde e serviços sociais 
(30%), educação e construção civil (30%).”

Entre 1998 e 2006, o crescimento de mu-
lheres associadas a sindicatos corresponde a uma 
taxa de 69%, enquanto entre os homens foi de 
39%. Porém, nos espaços de direção sindical a 
participação de mulheres não reflete a sua par-
ticipação no mercado de trabalho, assim como a 
associação sindical. 

Mas, se estamos na base da estrutura sindical, 
porque não podemos, assim como os homens, es-
tar nos espaços de poder?

Essa diferença não é natural. É fruto de uma 
construção social que separa os homens como 
protagonistas do espaço público e da produção 
econômica, e as mulheres como responsáveis 
pelo zelo do lar e cuidado com a família. No en-
tanto, a participação das mulheres no mercado de 
trabalho demonstra que essa é uma separação ar-
tificial, mas que mantém uma estrutura que hie-
rarquiza essa diferença, ou seja, as mulheres che-
gam a ganhar 70% menos que os homens mesmo 
quando realizam o mesmo trabalho. 

É parte de nossa tarefa, enquanto organiza-
ção sindical, refletir a participação de mulheres 
em nossas atividades. A negociação coletiva é 
uma das ações que devem incorporar as mulhe-
res em sua formulação, para que as reivindicações 
apresentadas levem em conta suas demandas, 

Rosane Silva
Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora

COMPARTILHAR 
O PODER com igualdade entre 
homens e mulheres
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como algumas questões sociais e de combate às 
discriminações, como a diferença salarial e de 
igualdade de trato no ambiente de trabalho. 

Devemos considerar que é necessária a igual 
participação das mulheres em seus espaços de de-
cisão e estrutura de poder. É neste sentido que a pa-
ridade cumpre o papel de uma política baseada na 
democracia, em que o poder é compartilhado, e de 
igualdade, participação igual de homens e mulheres. 

Dessa forma, no XI Congresso do CUT em 
2012 aprovamos que, a partir de 2015, todas as 
chapas inscritas para as direções estaduais e a di-
reção nacional da CUT devem ter obrigatoriamen-
te 50% de homens e 50% de mulheres. Na com-
posição das direções e executivas estaduais e na 
direção nacional e executiva da CUT deve obriga-
toriamente ser cumprido o princípio da paridade, 
ou seja, 50% de homens e 50% de mulheres. 

A paridade é parte de um conjunto de po-
líticas afirmativas dentro do movimento sindi-
cal para diminuir a desigualdade entre homens e 
mulheres. Precisamos considerar, ainda, os dias e 
horários em que ocorrem as reuniões das entida-
des sindicais. As creches também são necessárias 
para que as responsabilidades com o cuidado das 
crianças e família, que são de homens e mulheres, 
não sejam um impedimento para a participação 
política das trabalhadoras e trabalhadores. 

Por último, não podemos perder de vista a co-
brança sobre competência e capacidade, que deve 
ser feita aos homens e mulheres nos espaços de 
poder. É preciso investir em novas lideranças para 
ocupar os postos de direção, oferecendo possi-
bilidades para um processo formativo que garan-
ta a real representação da classe trabalhadora em 
sua diversidade, aglutinando jovens, negra e que é 
composta por dois sexos, homens e mulheres. 

SANEAMENTO BÁSICO 
NO BRASIL: situação atual 
e desafios
Luiz Roberto Santos Moraes
PhD, Professor Titular/Participante Especial da UFBA

O
s dados do Censo de 2010, realizado 
pelo IBGE, mostram que dos domicílios 
particulares permanentes (DPP) exis-
tentes no País, 82,85% são abastecidos 

por rede geral de abastecimento de água, 55,45% 
são atendidos com rede coletora de esgoto, 11,61% 

dispõem de fossa séptica, 6,21% não dispõem de ba-
nheiro e 87,43% contam com coleta de lixo.

Já na área urbana, segundo definição do IBGE, 
92% dos DPP contam com rede geral de abasteci-
mento de água, 64% contam com rede coletora de 
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esgotos, 11% dispõem de fossa séptica, 3% não 
dispõem de banheiro e 97% contam com coleta de 
lixo, enquanto na área rural 28% dos DPP são aten-
didos com rede geral de distribuição de água, 3% 
contam com rede coletora de esgoto, 1,4% dis-
põem de fossa séptica, 29% não dispõem de ba-
nheiro e 27% contam com coleta de lixo. Ou seja, 
tais dados mostram o déficit no acesso desses ser-
viços públicos de saneamento básico que se tor-
nam bem maiores caso seja considerado a qualida-
de dos serviços. Esse tipo de dado não existe para 
a drenagem e manejo de águas pluviais, outro im-
portante componente do saneamento básico que, 
devido à sua carência ou precariedade, muitas ci-
dades brasileiras sofrem inundações e enchentes.

Passamos a ter, a partir de 2003, um endereço 
para o saneamento básico no país, com a criação do 
Ministério das Cidades e de sua Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental, bem como mais recur-
sos públicos (principalmente por meio dos PAC 1 
e PAC 2). Em janeiro de 2007, passamos a contar 
com um marco legal para o saneamento básico (a 
Lei Nº 11.445/2007) e, em junho de 2010, com o 
seu Decreto Regulamentador Nº 7.217/2010. Tudo 
isso foi necessário, mas não suficiente para darmos 
uma guinada rumo à universalização dos serviços, 
ou seja, serviços públicos (ou solução) de sanea-
mento básico para todos (as) e com qualidade.

Muito ainda teremos que fazer. Alguns im-
portantes desafios deverão ser enfrentados como: 
concluir o ciclo de implementação da nova política 
pública de saneamento básico, ou seja, organizar 
melhor o Ministério das Cidades e os órgãos fede-
rais relacionados ao saneamento básico e qualifi-
car os seus quadros; estabelecer uma efetiva co-
ordenação institucional da política; aplicar critérios 
adequados na concessão de recursos financeiros; 
realizar o planejamento, instituindo o plano de 
saneamento básico, elaborado com metodologia 
adequada e participativa e com enfoque estratégi-
co; implementar o Plano Nacional de Saneamento 
Básico (Plansab); praticar o saneamento básico de 

forma multidimensional, transversal e intersetorial; 
alocar recursos públicos visando maior impacto 
social; atender às populações das áreas rurais, in-
dígenas e quilombolas (utilizando, inclusive, os 
recursos estabelecidos pela Lei Complementar Nº 
141/2012); promover o acesso de serviços e solu-
ções de saneamento básico às populações caren-
tes; avançar no exercício da participação e controle 
social; avaliar os modelos de gestão existentes e 
suas mudanças; avaliar e combater as diferentes 
formas de privatização, como concessões, PPP, 
abertura do capital das companhias estaduais de 
água e esgoto; manter e ampliar os atuais recur-
sos de investimentos (diversificando as fontes de 
financiamento da área, garantindo a continuidade 
e regularidade do fluxo de recursos orçamentários 
e financeiros para a área); melhorar a capacidade 
técnica e institucional dos prestadores de servi-
ços (implementando instrumentos de regulação, 
fiscalização e controle social; profissionalizar a 
gestão dos serviços públicos, especialmente nos 
componentes limpeza urbana e manejo de resídu-
os sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais; 
qualificar o gasto público na área de saneamento 
básico (reduzindo o ciclo de execução dos empre-
endimentos; adotar soluções técnicas e tecnolo-
gias apropriadas à realidade local; praticar, quando 
adequado, a economia de escala para a gestão dos 
serviços; realizar o planejamento de curto, médio 
e longo prazos); melhorar a capacidade financeira 
dos prestadores dos serviços (praticando política 
consistente de recuperação de custos; e reduzir os 
índices de perdas e eficiência energética nos siste-
mas de saneamento básico).

Para tal, precisaremos da mobilização e parti-
cipação dos diferentes segmentos que compõem 
o movimento social e da vontade e decisão políti-
ca das três esferas de governo. Se conseguirmos 
vencer tais desafios, certamente poderemos, num 
horizonte de vinte anos, alcançar a universaliza-
ção dos serviços públicos de saneamento básico 
no País, que devem ser prestados com qualidade e 
preços módicos. 
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AMPJ, projeto eco-libertário 
e de combate à política nuclear 

Zoraide Vilasboas
Jornalista da Coordenação de Comunicação

A 
Associação Movimento Paulo Ja-
ckson - Ética, Justiça, Cidadania 
(AMPJ) surgiu com o objetivo de 
contribuir na busca de um proje-

to sócio-político eco-libertário, de convivência 
preservacionista e pacífica para o conjunto da 
humanidade e também pela conquista da univer-
salização do saneamento ambiental, dos direitos 
humanos e sociais e pelo reconhecimento dos 
direitos da natureza. 

Em 19 de maio de 2000, Paulo Jackson, um 
dos fundadores e primeiro presidente do Sindae e 
então já deputado estadual, falecia num acidente 
de ônibus quando ia para o município de Gentio do 
Ouro, no Oeste baiano, fazer uma palestra sobre 
Água e Cidadania. Após sua morte, profissionais 
liberais, sindicalistas e estudantes se articularam 
no Sindae em torno do Movimento Paulo Jackson 
(MPJ), para discutir uma proposta para diminuir o 
impacto da lacuna deixada por sua ausência. 

Na primeira fase do MPJ, toda atenção e 
energia foram canalizadas para a questão da 
água, integrada à luta contra a privatização da 
Embasa, e para a violação de direitos humanos, 
dos conflitos, injustiças e crimes ambientais de-
correntes da exploração de urânio na Bahia pela 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB). 

No lançamento do MPJ em 22 de março 
de 2001 - Dia Mundial, Estadual e Municipal da 
Água – sugerimos a constituição do Movimen-
to em Defesa da Água, reforçando a resistência 
à privatização, que resultou no impedimento 

da audiência pública que privatizaria a Embasa. 
Quando tivemos clareza do que queríamos fazer, 
criamos, em 3 de abril de 2001, a AMPJ.

A associação tem ainda a atribuição de pre-
servar o acervo de Paulo Jackson, que, apesar de 
ainda não estar organizado, vem sendo consulta-
do por pesquisadores, como a Profª. de História 
Joandina Maria de Carvalho, que escreveu o livro 
“Paulo Jackson - Um Oposicionista na Política 
Baiana nos anos 1990”. A entidade recebeu um 
prêmio por sua luta em prol dos direitos humanos 
e segue mobilizando grupos e entidades preocu-
pados com a promoção da Justiça Ambiental, da 
Justiça Social, da Cultura da Paz, além de ampliar 
ações com entidades socioambientais, a exem-
plo do Greenpeace e da Fundação Heirich Boell. 
Nesse percurso, tem recebido apoio de institui-
ções, como os Ministérios Públicos Federal e Es-
tadual. Mas o Sindae é o maior parceiro da AMPJ.

Estamos presente em eventos como o Fó-
rum Social Mundial, o Grito dos Excluídos, o co-
mitê organizador do Fórum Social Nordestino, 
Comitê Baiano Contra a ALCA, Fórum Brasileiro 
de Organizações e Movimentos Sociais, a Rede 
Social de Justiça e Direitos Humanos, a Rede Bra-
sileira de Educação Ambiental e a Rede Brasileira 
de Direitos Humanos.

A Associação participou de momentos polí-
ticos importantes da nossa história, como o Mo-
vimento pela Ética na Política e Contra a Corrup-
ção, e integrou o Fórum Permanente de Defesa 
do São Francisco, o Comitê Baiano de Combate à 
Corrupção Eleitoral, e organizou plebiscitos con-



HISTÓRIA E LUTA DOS TRABALHADORES DO SANEAMENTO NA BAHIA122

tra a dívida externa, a ALCA e a privatização da Vale 
do Rio Doce, além de participar das campanhas na-
cionais contra os transgênicos e usinas nucleares. 

Já em 8 de junho de 2001, participamos com o 
Sindae da organização do I Grito da Água, que coin-
cidiu com o Dia Nacional de Luta contra a Privati-
zação do Saneamento. Foi o começo de uma luta 
que resultou no abaixo-assinado nacional contra a 
privatização do saneamento e do projeto de inicia-
tiva popular para desautorizar a venda da Embasa, 
entregue à Câmara de Salvador em 2001. Também 
participamos de debates sobre as Parcerias Públi-
co-Privadas (PPP’s), destacando suas consequên-
cias negativas. 

Em 2005, denunciamos ao Pacto de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, das Nações Uni-
das, os problemas causados pelo Programa Nuclear 
Brasileiro em Caetité, onde está a única unidade de 
exploração de urânio em atividade na América, que 
produz o concentrado de urânio, gerador do com-

bustível nuclear das usinas Angra 1 e 2 no Rio de 
Janeiro. O Relatório da Missão Caetité, realizada 
em 2010 e 2011, identificou uma espécie de si-
lenciosa conspiração entre a política nuclear e as 
autoridades que dizem não conhecer o potencial 
de contaminação da atividade atômica.

Temos buscado políticas públicas capazes de 
fundamentar um modelo de progresso dentro dos 
desafios que a crise civilizatória nos impõe. Pre-
cisamos trabalhar numa dimensão transformado-
ra. Não queremos a sociedade pensando apenas 
que se a água for privatizada, vai faltar ou vai ficar 
mais cara. Precisamos defender a água porque ela 
é a Vida do nosso planeta.

Mas, sem dúvida, um dos nossos maiores de-
safios é conseguir que as políticas públicas sejam 
encaradas como direitos sociais e abraçar um 
novo paradigma de produção e consumo, capaz 
de vencer a crise civilizatória em curso, garantin-
do o equilíbrio da vida. 
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O Comitê de Equidade tem por objetivo contribuir para a eliminação de todas as formas 
de barreiras e de discriminação no acesso e permanência no emprego, na remuneração, e 
na ascensão, especialmente aquelas relativas ao sexo, orientação sexual, etnia, raça, pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida e diferenças de gerações nos postos de trabalho.

Você tem dúvidas ou sugestões relativas ao tema?
Entre em contato conosco: equidade.embasa@gmail.com
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www.sindae-ba.org.br


