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Desde a segunda quinzena de abril, a categoria está empenhada
na campanha salarial e em buscar o pagamento integral da PLR 2009

O Sintius obteve
uma grande vitória na
Justiça. A Seção Es-
pecializada em Dissídios
Coletivos do TST (Tri-
bunal Superior do Tra-
balho) decidiu, no últi-
mo dia 14, por unani-
midade (7 votos a 0),
negar o pedido da Sa-
besp referente ao paga-
mento da diferença da
PLR 2007.

Em abril de 2008, a
Sabesp depositou a
PLR 2007 tendo como
base de cálculo somente
a folha de pagamento
sem os adicionais.

O nosso Sindicato
reivindicou junto ao
Judiciário que a empresa
deveria levar em consi-
deração os adicionais
para efetuar o paga-
mento e ganhou a ação.

No entanto, a com-
panhia recorreu da de-
cisão junto ao TST, em

Brasília, que recebeu o
recurso sem efeito sus-
pensivo. Desta forma, a
Sabesp teve que pagar
cerca de R$ 400,00 aos
funcionários, em de-
zembro de 2008.

PLR 2008
Em relação à PLR

2008, os ministros do
TST decidiram, em au-
diência realizada no dia
14 de junho, manter a
liminar que garante o
efeito suspensivo ao
recurso ordinário inter-
posto pela Sabesp, refe-
rente à diferença da
PLR daquele ano.

Conforme o enten-
dimento dos ministros,
a matéria a ser analisada
é complexa. Por esse
motivo, será examinada
quando do julgamento
do recurso ordinário,
que ainda não tem data
prevista para acontecer.

Sintius consegue vitória
importante no Judiciário

“Sob as diretrizes do Codec e da CPS, a Sabesp e o
Governo do Estado agem de uma maneira intransigente
ao dificultar as negociações da PLR e do ACT deste ano.
Dessa forma, não levam em consideração a qualidade e
o conhecimento técnico de profissionais experientes que

ajudaram a construir a história da empresa”

Marquito Duarte, presidente do Sindicato dos
Urbanitários da Baixada Santista e do Vale do Ribeira

União, solidariedade,
consciência, empenho e
comprometimento. As
qualidades citadas defi-
nem bem a atuação dos
trabalhadores da Sabesp
na busca pelo pagamento
integral da Participação
dos Lucros e Resultados
(PLR) 2009 e por um
Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) digno.

Neste terceiro bo-
letim especial voltado à
categoria, os trabalha-
dores terão a oportu-
nidade de relembrar os
momentos importantes
dessa luta, que ainda não
terminou. Portanto, de-
vemos estar preparados
para novos desafios.

PLR 2009
Os trabalhadores da

Sabesp aprovaram a de-
flagração de greve a partir

do dia 30 de abril, caso a
empresa não efetuasse o
pagamento integral da PLR.

Além de não ter dis-
cutido com o Sintius, as
metas operacionais e
econômicas que defini-
ram o cálculo do benefí-
cio, a companhia pagou
somente 65% de uma
folha de pagamento.

Com 100% de ade-
são na Baixada Santista
e no Vale do Ribeira, o
movimento paredista foi
suspenso pela categoria
após cinco dias, devido
ao agendamento de au-
diência de conciliação no
TRT e ao compromisso
de a Sabesp em não des-
contar os dias parados.

Depois da paralisa-
ção, a empresa cedeu à
nossa pressão e elevou o
valor da PLR para 73%.
Conforme a estatal, o baixo

índice de satisfação do
cliente no Estado foi o
responsável pelo não paga-
mento integral.

Por outro lado, a Bai-
xada Santista foi a uni-
dade de negócios que
superou todas as metas
e obteve o melhor re-
sultado. Por esse motivo,
os funcionários da região
foram parabenizados pe-
lo presidente da com-
panhia, Gesner Oliveira.

Os números reforçam
a luta do Sindicato para que
a categoria receba a PLR
2009 em sua integralidade,
ou seja, queremos 100% de
uma folha de pagamento
cheia (com adicionais).

A reivindicação do Sin-
tius é legítima. Como não
houve acordo nas reuniões
de conciliação, estamos
aguardando o julgamento
do nosso pleito no TRT.



Relembre o passo a 
Abril

Dia 15
Setorial no Central

Dia 19
Manifestação na Costa Carva-
lho para pagamento integral da
PLR 2009

Dia 22
PLR 2009: assembleia aprova
indicativo de greve para 30 de abril

Dia 29
Assembleia ratifica greve a par-
tir do dia 30

Dia 30
1º dia de greve

Maio
Dia 4
Suspensão da greve

Dia 6
Audiência de conciliação no
TRT sobre a PLR 2009

Dia 10
1ª reunião do ACT 2010

Dia 13
2ª reunião do ACT 2010. As-
sembleia aprova indicativo de
greve para dia 25

Dia 14
Evento Comprometimento com
as Metas Corporativas

Dia 17
3ª reunião do ACT 2010. Ma-
nifestação em Cubatão

Dia 19
4ª reunião do ACT 2010

Dia 20
Ratificação da greve para dia 25
e 2ª reunião de conciliação do TRT
sobre a PLR 2009

Dia 21
Ato no Central
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Sindicato marca presença no evento Comprometimento
com Metas Corporativas 2010, realizado em São Vicente

Sintius participa de ato na capital paulista. Paralisação
em defesa do pagamento integral da PLR durou 5 dias

Diretores participam de reunião para organização
de greve, que ocorreu sem prejudicar a população

Categoria sempre está atenta às novidades trazidas pela
diretoria durante a realização das reuniões setoriais

Protesto na Sabesp, em São Paulo, unidade Costa Carvalho

Os trabalhadores da Sabesp lotaram as assembleias

Manifesto da diretoria no Poupatempo, em Santos
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Histórico



Maio
Dia 24
Assembleia para ratificação de
greve a partir do dia 25 de maio

Dia 25
Início da greve na Sabesp. Ade-
são de 100% da categoria na
Baixada e Vale do Ribeira

Dia 26
Sabesp entra com dissídio co-
letivo de greve junto ao TRT

Dia 27
Reunião de conciliação no
TRT, mas não houve acordo

Dia 31
Sabespianos participam de
passeata em São Paulo. A
greve segue só na Baixada e no
Vale do Ribeira

Junho
Dia 2
Reunião com deputados esta-
duais. Categoria suspende mo-
vimento grevista, após 9 dias

Dia 7
Reabertura da negociação so-
bre o ACT 2010. Sintius parti-
cipa de reunião com a secretá-
ria de Estado de Saneamento
e Energia, Dilma Pena, mas não
houve avanço na negociação

Dia 8
Categoria mantém estado de gre-
ve. Diretoria do Sintius se reúne
com a desembargadora do TRT
Anélia Li Chum

Dia 11
Ato em Registro

Dia 14
Reunião em Guarujá

Dia 15
Reunião em Peruíbe

Dia 17
Conciliação no TRT, com gran-
de atuação do Sintius, que im-
pediu demissões dos trabalha-
dores. No entanto,  não houve
acordo entre as partes. Assem-
bleia mantém estado de greve

Diretoria elogiou o empenho da categoria no Vale
do Ribeira, em manifestação realizada em Registro

Sintius esteve em contato permanente com as bases
para informar e enaltecer a união dos trabalhadores

População foi informada constantemente sobre motivos
que levaram os sabespianos a cruzarem os braços

Campanha salarial 2010: greve na Sabesp durou 9 dias
consecutivos, o maior movimento paredista desde 2001

Mobilização também atingiu as terceirizadas da
Sabesp, que não prestaram serviços durante a greve

Paralisação contou com o apoio de diversos sindicatos
da região e de entidades nacionais, como a Fenatema

passo de nossa luta

Acesse as últimasAcesse as últimasAcesse as últimasAcesse as últimasAcesse as últimas
notícias da canotícias da canotícias da canotícias da canotícias da catetetetetegggggoriaoriaoriaoriaoria

em nosso em nosso em nosso em nosso em nosso sitesitesitesitesite
wwwwwwwwwwwwwww.sintius.sintius.sintius.sintius.sintius.or.or.or.or.orggggg.br.br.br.br.br Apesar da dificuldade de negociação com a Sabesp,

os companheiros confiaram no trabalho da nossa diretoria
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Sabespianos: união
e comprometimento

Reconhecimento
O Zé Urbano parabeniza os trabalhadores da Sabesp pela

união e a confiança depositada na direção do Sintius durante
as negociações da PLR 2009 e da campanha salarial deste

ano. O comprometimento dos
trabalhadores e a excelente adesão ao

movimento grevista demonstraram a
consciência dos sabespianos. Fiquem
atentos! Estamos em estado de greve.

A luta ainda não acabou. Em breve,
podem ocorrer novas manifestações.

As negociações com
a Sabesp estão sendo as
mais difíceis dos últimos
anos. Estamos em julho
e o Acordo Coletivo de
Trabalho  (ACT) 2010/
2011 ainda não foi fe-
chado, após dois meses
de nossa data-base.

A empresa quis re-
duzir a garantia de em-
prego para 90%, mas
cedeu e decidiu manter
os 98%, conforme de-
finido nos últimos ACTs.

O grande problema
está na questão finan-
ceira: a companhia  de
saneamento somente
ofereceu um reajuste
salarial de 5,05% (índice
da inflação do IPC-Fipe),
sem aumento real.

No entanto, os tra-
balhadores da Sabesp da
Baixada Santista e do
Vale do Ribeira não acei-
tam essa proposta, que é
vergonhosa para a única
empresa do Estado que
obtém superávit – R$ 1,4
bilhão de lucro líquido
somente em 2009.

Diante da intran-
sigência da Sabesp, o
único caminho para a
categoria tentar reverter
a situação foi a realização
de greve, que durou 9
dias. O movimento teve
100% de adesão em am-
bas regiões.

Em 1º e 2 de junho, a
paralisação apenas con-
tinuou entre os trabalha-
dores da Baixada Santista
e do Vale do Ribeira.

A categoria não aceitou
suspender o movimento
paredista, porque acreditou
que a empresa poderia

melhorar a proposta aos
funcionários.

O Sintius teve um
papel fundamental na
continuidade das nego-
ciações com a Sabesp.
No dia 8 de junho, nossa
entidade, representada
pelo presidente Marquito
Duarte, esteve reunida
com a desembargadora
do TRT e relatora do dis-
sídio de greve, Anélia Li
Chum, que acenou a rea-
lização de nova audiência
de conciliação mediada
pelo órgão para o dia 17
de junho.

Passo importante
Anélia ratificou a pro-

posta apresentada pelo
desembargador Nelson
Nazar, em 27 de maio.

Durante a reunião de
conciliação, defendeu o
reajuste de 5,46% (índice
da inflação medida pelo
INPC/IBGE), mais um

aumento real de 1,5% aos
trabalhadores.

Além disso, mantém
as cláusulas sociais ante-
riormente estabelecidas,
incluindo os 98% de
garantia de emprego e a
manutenção de um canal
permanente de nego-
ciação entre o nosso
Sindicato e a Sabesp.

A decisão da relatora
também prevê que a em-
presa não pode fazer de-
missões sem justa causa até

a data fixada para o jul-
gamento (dia 8 de julho).

A proposta é favorável
aos trabalhadores e o re-
sultado até aqui foi obtido
graças à grande atuação do
nosso sindicato durante a
mesa de negociação, re-
presentado pelo presidente
Marquito Duarte e por dois
advogados.

Após a reunião de
conciliação, a categoria
participou das assem-
bleias na sede e na sub-

sede do Sintius e apro-
vou a continuidade do
estado de greve até a
data do julgamento.

Sobre o não paga-
mento dos dias parados
durante a greve de nove
dias, é preciso entender
que numa batalha há
perdas para se chegar à
vitória definitiva.

Sempre buscamos pri-
vilegiar o diálogo na mesa
de negociação, o que não
foi possível este ano.

Empenho e disposição para lutar por melhorias não faltaram para a categoria

Rafaela Biagioni


