
Campanha Salarial – 2016 - Sabesp
Todos na assembleia do dia 31 de maio!

Conforme decisão da última 

assembleia, vamos iniciar uma 

greve por tempo indeterminado a 

partir do dia 1º de junho. A propos-

ta da Sabesp de 8,02% de reajuste 

nos salários e benefícios está muito 

aquém das expectativas.

Os trabalhadores são responsá-

veis pelos lucros que a empresa 

vem obtendo, eles cumprem suas 

tarefas com compromisso e res-

ponsabilidade, mostrando um 

profissionalismo ímpar, mesmo 

diante da crise hídrica que assolou 

o Estado nos últimos dois anos, e 

que ainda não está totalmente 

sanada, embora o governo diga 

que sim.

Portanto,  ex igimos que a 

Sabesp reconheça todo o esforço 

de seus trabalhadores e apresente 

uma proposta decente. Nas nego-

ciações não vimos avanços, itens 

fundamentais como a garantia no 

emprego, por exemplo, sequer 

foram mencionados pela empresa. 

Outros importantes assuntos 

reivindicados também não tiveram 

retorno da empresa. Queremos 

melhorias no plano de cargos e 

salários, que já se mostrou insufici-

ente e frustrante. Queremos maior 

valorização de nossos benefícios, 

como o vale-refeição e a cesta 

básica, que precisam ter aumento 

real. Queremos nossas conquistas 

garantidas no acordo, como a 

cesta de Natal e outras que a 

empresa também não pautou nas 

reuniões.

Enfim, rejeitamos esta proposta, 

vamos lutar para que a Sabesp 

atenda nosso pleito. Por isso, 

companheiros e companheiras, é 

fundamental que todos participem 

dos protestos e venham para a 

assembleia. Vamos nos unir, nos 

mobilizar e mostrar para o governo 

Alckmin do PSDB e para a direção 

da Sabesp que eles estão lidando 

com TRABALHADORES, com pais e 

mães de família, com profissionais 

que não vão engolir esta proposta 

descarada.

Proposta de 8,02% de reajuste é inaceitável, se não houver avanços é greve a partir de 1º de junho!

O aviso está dado: ou a Sabesp avança, ou é greve dia 1º de junho!

Todos na luta!

Assembleia dia 31 de maio, às 18h, na Sede do Sintaema



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

O governo do Estado está 

sucateando os serviços de 

transporte, saneamento, 

educação e segurança. A 

população sente isso diaria-

mente nos trens e metrô, 

com falta d'água, escolas 

sem merenda e giz e a 

Fundação Casa sendo des-

truída, impossibilitando a 

recuperação dos jovens.

Isso se dá por conta da falta 

de investimentos e a tentativa 

de privatizar esses serviços. A 

privatização é a entrega desses 

setores para as empresas envol-

vidas em escândalos de corrup-

ção.

Os trabalhadores do sanea-

mento, metroviários, ferroviári-

os, professores estaduais e das 

escolas técnicas, da Fundação 

Casa e a juventude estão na luta 

contra os ataques de Alckmin e 

dos grandes empresários cor-

ruptos.

Manifeste-se em defesa do 

saneamento, transporte, 

educação e segurança!
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Subsedes da Apeoesp de Santo Amaro, São 

Miguel, Itaquera, Oeste Lapa, Guarulhos, 

Franco da Rocha e Taboão da Serra.

Sintaema

Sindicato dos Metroviários de SP

Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil – CPTM

Sinteps (Oposição)

Alckmin desmonta serviços
públicos essenciais à população


