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TRT realiza audiência de
conciliação sobre PLR nesta quinta

Ministério Público do Trabalho entrou com dissídio de greve no Tribunal
na última segunda-feira. Trabalhadores da Sabesp estão em estado de greve

Diante do não cum-
primento do Acordo
Coletivo de Trabalho
(ACT) por parte da
Sabesp, ao estipular
metas operacionais para
pagar a Participação de
Lucros e Resultados
(PLR) sem o acordo do
Sindicato, o Ministério
Público do Trabalho
(MPT) deu entrada
com dissídio de greve
no Tribunal Regional do
Trabalho na última se-
gunda-feira, dia 11.

O órgão aguardou
até as 15 horas daquele
dia um posicionamento
da empresa, o que não
ocorreu. Então, o TRT,
ao receber a solicitação
do MPT, decidiu marcar
uma audiência de con-
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ciliação nesta quinta-
feira, dia 14, e reco-
mendou ao Sindicato a
suspensão da greve pre-
vista para ter início na
última terça-feira.

Com a participação
de mais de 200 tra-
balhadores da nossa
base territorial, a as-
sembleia deliberou pela
não paralisação das ati-
vidades, conforme ha-
via sido prevista ante-
riormente e aprovado

Durante a assembleia, que durou cerca de duas horas, a categoria reclamou da postura intransigente da Sabesp

1,0081,0081,0081,0081,008
bilhão
de reais foi o lucro
líquido da Sabesp
registrado em 2008

no último dia 4, em
respeito ao empenho do
MPT em nossa luta e ao
TRT. Essa atitude de-
monstrou a maturidade
e inteligência da ca-
tegoria, que está unida
para o que der e vier.

Durante as cerca de
duas horas de reunião,
vários oradores dei-
xaram claro o senti-
mento de todos: a insa-
tisfação com a forma
desrespeitosa com que
a Sabesp está tratando
os próprios funcioná-
rios, que se dedicam dia-
riamente e construiram
a maior empresa de
saneamento ambiental
da América Latina.

Como a empresa,
que passará a prestar

serviços em outros es-
tados e até no exterior,
pode se negar a pagar
100% de folha de pa-
gamento de PLR com
um lucro tão alto?

O Sindicato tem
buscado negociar com
as assessorias da Casa
Civil e da Secretaria de
Estado de Saneamento
e Energia.

Os trabalhadores es-
tão em estado de greve
e a assembleia está aber-
ta em caráter perma-
nente. A próxima ocor-
rerá nesta sexta-feira, dia
15, às 18 horas, em
nossa sede. A pauta do
dia é a PLR e o an-
damento das negocia-
ções sobre o Acordo
Coletivo 2009/2010.

Fausto Simões Jr.



Categoria aprova repasse
da Contribuição Assistencial
A proposta partiu da própria plenária e foi aceita pelos trabalhadores da
Sabesp, por unanimidade, que compareceram à assembleia do último dia 7

Evandro fez a apresentação do balanço financeiro do Sintius

Devolução de recursos
em prol dos

companheiros demitidos

Na assembleia do úl-
timo dia 7, que definiu
o calendário e planos de
ação da Campanha Sala-
rial na Sabesp, os tra-
balhadores da empresa
também aprovaram o
pagamento da Contri-
buição Assistencial.

A proposta aceita é
de um percentual igual ao
do reajuste do próximo
ACT a ser fechado. O
valor será divido em
duas vezes para os nos-
sos associados. Os não
associados pagarão o
dobro da contribuição,
também parcelado em
duas parcelas.

O secretário de Fi-
nanças do Sintius, Evan-
dro da Silva Carvalho, fez
uma apresentação do
balanço financeiro da

entidade no ano passado
e respondeu os ques-
tionamentos feitos pela
categoria. A deliberação
sobre o pagamento da

Contribuição Assisten-
cial ocorreu, conforme
Ordem de Serviço nº 01,
de 24 de março de abril,
do Ministério do Tra-
balho e Emprego.

O repasse desses re-
cursos é importante para
prover mensalmente o
sustento do sindicato e
para manter a infraes-
trutura necessária para a
diretoria desenvolver ple-
namente seu papel de
defender os interesses
dos trabalhadores de
nossa base territorial e
oferecer um serviço de
qualidade aos nossos
associados.

Os trabalhadores da
Sabesp estão de pa-
rabéns pelo exemplo de
união e de solidariedade
em prol dos cerca de 20
companheiros demi-
tidos pela estatal no final
de março.

Na assembleia do
dia 7 de abril, os sabes-
peanos aceitaram doar
R$ 10,00 em auxílio aos
companheiros que fo-
ram desligados da em-

presa recentemente.
Para comprovar a

transparência das ações
da atual diretoria, a
comissão formada por
Valter  e Aldo, ambos
do Saboó, e Rosana, da
Rede, fiscalizaram as
contas e aprovaram a
devolução de R$ 5,90
dos R$ 10,00 repas-
sados, por meio do
abatimento na mensa-
lidade do Sindicato.

Fausto Simões Jr.
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NÃO ESQUEÇA!

Assembleia sobre o
andamento das
negociações da

campanha salarial na
Sabesp e sobre PLR

Dia 15, sexta-feira
Horário: 18 horas

Local: Sede do Sintius


