
Negociações com a Sabesp
entram na semana decisiva

Sindicato participará de mais duas reuniões com a estatal. Se esgotadas todas
as alternativas, categoria poderá cruzar os braços a partir da próxima semana

Assembleia para deliberar, ou não, greve na Sabesp a
partir da semana que vem, devido ao impasse das

negociaçãoes do Acordo Coletivo de Trabalho
Dia: 21 de maio, quinta-feira Horário: 18 horas

Local: Sede do Sintius

Na última assembleia, Marquito informou o reajuste salarial
proposto pela Sabesp: 6,05%, sem repasse aos benefícios

NÃO ESQUEÇA!

A semana será de decisão
para os trabalhadores da
Sabesp. A diretoria do Sintius
está participando de reuniões
para a definição do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT)
2009/2010 e do pagamento da
Participação dos Lucros e
Resultados (PLR) de 2008.

Na última rodada de
negociação sobre o ACT, a
empresa apresentou a propos-
ta de reajuste salarial de 6,05%
(índice da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas -
Fipe), mas sem o repasse aos
benefícios. O Sindicato quer
avançar mais nessa e em outras
cláusulas importantes, como a
garantia de emprego.

A discussão da pauta de
reivindicações continua nos

dias19 e 21. As informações
serão repassadas à categoria
na assembleia desta quinta, que
pode definir greve na Sabesp
a partir da semana que vem.

Na segunda reunião para
a discussão do ACT (dia 12),
a Sabesp só apresentou infor-
mações sobre o concurso

público último e uma espécie
de cadastro para que as tercei-
rizadas absorvam os funcio-
nários aposentados pela estatal,
que, na visão do Sintius, é um
desrespeito aos anos de de-
dicação e empenho desses
trabalhadores a companhia de
saneamento ambiental.

PLR
Sobre a questão do

pagamento da PLR - 100%
da folha de pagamento como
defendido pelo nosso sindi-
cato -, a Sabesp declarou in-
teresse em negociar, mas
solicitou ao Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) um
prazo para definir sua pro-
posta aos trabalhadores.

Ela será apresentada às
entidades também nesta
terça-feira, dia 19, na Capi-
tal. Esta reunião de con-
ciliação e a próxima, que
acontecerá no dia 21, con-
tarão com a presença de um
representante da assessoria
econômica do TRT e da
PGE (Procuradoria Geral do
Estado).
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Sintius protesta contra Sabesp
durante os 10 KM Tribuna FM
Por meio de faixas e entrega de cinco mil folhetos, Sintius esclarece à população

a demissão em massa e o excesso de gastos com publicidade da empresa

Diretoria levou faixas para a barraca da Associação Sabesp

Especial Sabesp -nº 2 Maio de 2009 Jornal UrbanitárioPágina 2

Durante o percurso, a população tomou conhecimento da luta dos trabalhadores

O Sintius promoveu um
protesto silencioso contra a
Sabesp durante os 10 KM
Tribuna FM, no último do-
mingo. Ao longo do per-
curso, a diretoria distribui
cinco mil folhetos explicando
as dificuldades enfrentadas
pelos trabalhadores da esta-
tal, como a demissão de
cerca de 2.500 funcionários
e o não pagamento da PLR
de 2008 e os gastos excessi-
vos com publicidade.

Os banners, posiciona-
dos estrategicamente na che-
gada da corrida, chamaram a
atenção da população, que
entendeu o recado. Em se-
guida, o Sindicato colocou as
faixas em frente à barraca de
praia da Associação Sabesp,
atrás do Posto 3, onde estaria
o presidente Gesner de Oli-
veira, que não compareceu.
No local, estava o novo
superindente da Unidade de
Negócio da Baixada Santista,
Joaquim Hornink Filho.
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