
    

Chega de palhaçada: ou paga 
a PLR ou é greve no dia 30!
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Se a Sabesp não pagar a PLR até a zero 
hora do próximo dia 30 os trabalhadores 
entrarão em greve no mesmo dia por tempo 
indeterminado. Página 3.
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Assembleia dia 29 de abril, às 18h, 
na Sede do Sintaema para organizar 

a greve, participe!

    

Trabalhadores em defesa do saneamento 
público em Diadema

saned

Privatização, 
demissões, 
terceirização, 
tarifas altas e 
a volta do rodízio são preocupações que estão 
à tona acerca da fusão entre Saned e Sabesp, 
por isso os Trabalhadores da Saned protestaram. 
Página 3.
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Apresentação do plano aos sindicatos 

    

sabesp

Um plano gestado sem as contribuições dos trabalhadores só 
poderia sair como saiu: muito ruim. No dia 19 de abril a Sabesp 
apresentou aos sindicatos o tão esperado novo Plano de Cargos e 
Salários, ou melhor, as alterações feitas a partir do plano anterior, que 
já não era bom. Agora ficou pior, pois vários problemas apontados 
pelas entidades anteriormente no plano não foram corrigidos, 
distorções, como o salário regional, que permaneceram no atual e, 
portanto, não supriram as expectativas dos trabalhadores. 

A fusão de cargos prevalece, estimulando a multifuncionalidade 
(eletricista e caldeireiro terão o mesmo cargo, por exemplo); a 
ascensão profissional continua engessada, pois as promoções estão 
condicionadas à disponibilidade de vagas e de verbas, sendo que 
somente a partir de 2011 haverá orçamento para a movimentação. 
O plano será implantado a custo zero e apenas 1% da folha de 
pagamento será aplicado no plano.

Atendentes de todas as agências da Sabesp na Zona Leste se reuniram 
com o Sintaema no último dia 14 para discutir sobre o fechamento das 
agências e todos os problemas que isso pode acarretar à população e 
aos trabalhadores, conforme publicamos no Jornal do Sintaema nº 722. 

Foi decidido que o Sintaema fará setoriais nas agências com 
distribuição de uma “Carta Aberta à População” mostrando os problemas 

Sobre o fechamento das agências da Zona Leste

Novo Plano de Cargos e 
Salários é pior que o anterior
Presidente do Sintaema desabafa: plano foi 
“vomitado” pelo Codec

Com o apoio da população, depois de sete anos de luta dos 
trabalhadores o projeto que autoriza o Executivo a assinar o novo 
contrato de programa foi aprovado por unanimidade pela Câmara 
Municipal no dia 29 de março. Esse processo incluiu uma audiência 
pública em 19 de março, e em ambas as ocasiões a plenária ficou 
lotada de trabalhadores que participaram ativamente do processo. 

Botucatu foi o primeiro município do Interior a ser encampado pela 
Sabesp, o contrato de concessão foi assinado em 1973 e venceu em 
2003. Desde então os companheiros dessa importante unidade que 
abriga a superintendência da RM viviam uma preocupante situação, 
sem saber se o contrato seria renovado ou não. Essa preocupação 

Botucatu renova com a Sabesp

Enfim, o que era para ser melhorado, ajustado e corrigido foi 
piorado. O Sintaema não concorda com estes ajustes, visto que 
foram feitos em cima de um plano que já não contemplava os 
anseios dos trabalhadores, e repudia a forma unilateral como a 
direção da empresa vem encaminhando os assuntos de interesse 
dos trabalhadores, como o plano de cargos, sem a participação das 
entidades representativas.

É muito fácil chamar os sindicatos e apresentar o plano pronto e 
acabado. Por que a empresa não chamou as entidades para construir 
um plano justo e que de fato estimulasse os trabalhadores?”Somos 
contra esse plano e continuaremos lutando por um VERDADEIRO 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, e não por essa balela que a Sabesp 
quer que a categoria engula. 

também era 
extensiva à região, 
já que Botucatu, 
por ser o maior 
município e abrigar 
a superintendência 
garante a 
sobrevivência dos pequenos municípios do entorno, além de ter 
excelentes níveis de aprovação pela população.

Parabéns a todos os trabalhadores de Botucatu e à população por 
esta conquista!

que surgirão com isso, pois a população terá de se deslocar para longe 
para ser atendida (Poupatempo Sé), local que, sem dúvida, terá sua 
demanda aumentada em muito, penalizando os trabalhadores e o 
atendimento à população.

Esse é o governo Serra: economiza gastos com o povo, mas com 
propaganda....
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População foi receptiva à carta aberta

Chega de palhaçada: ou paga a PLR ou é greve no dia 30!

sabesp

Trabalhadores da Sabesp de várias regiões se reuniram em assembleia 
no último dia 22 e decidiram que entrarão em greve no dia 30 de abril se a 
empresa não pagar a PLR referente ao ano de 2009.

O Sintaema vem cobrando uma resposta da empresa sobre a fórmula 
desde novembro, quando a empresa apresentou as metas até o mês de 
setembro (R$926 milhões) e pelo o que foi exposto à época, as metas 
seriam atingidas.

Porém, a Sabesp não deu retorno nenhum aos ofícios enviados pelo 
Sintaema, não apresentou a fórmula, valores e data de pagamento, sequer 
discutiu as metas, agindo com descaso frente ao pleito dos trabalhadores.

No ano passado, além de a Sabesp não pagar em abril, somente 
pagou em maio porque precisava do aval do todo-poderoso Codec, a 
empresa não pagou a PLR na totalidade, inclusive sem a incorporação dos 
adicionais. O Sintaema protestou à época e ingressou com ação que ainda 
está em trâmite na Justiça. 

Por isso vamos lutar para que a empresa pague a PLR integralmente 

até o dia 30 de abril, caso 
contrário, é greve! Dinheiro 
para acionistas tem, dinheiro 
para publicidade tem, mas 
para o trabalhador que dá 
o sangue pela empresa não 
tem? Chega de palhaçada!

O descrédito, a 
desconfiança e a falta de 
compromisso têm sido a 
marca da gestão Gesner, vista pelos trabalhadores como uma gestão que 
não cumpre acordos, parecem abutres insaciáveis tomados pela ganância.

Os companheiros que lotaram a Sede do Sintaema também aprovaram 
uma nova assembleia no próximo dia 29 e protestos nas áreas durantes 
esta semana. O Sintaema agradece a presença de companheiros do 
Sindsan, de Sergipe. Juntos na luta!

Trabalhadores em defesa do saneamento público em Diadema

saned

No dia 15 de abril os trabalhadores da Saned promoveram um 
grande ato de protesto em frente à Câmara Municipal de Diadema pela 
manutenção da Saned, pela ampliação e transparência das discussões 
em torno do processo de fusão entre a empresa e a Sabesp, conforme 
projeto de lei que cria uma autarquia municipal com 50% do controle da 
Prefeitura e 50% da estatal.  

Além de ter se reunido com representantes da Prefeitura e da Saned, o 
Sintaema já havia exposto seus questionamentos sobre a possível fusão e 
sua preocupação com a ameaça de privatização e terceirização que paira 
sobre o processo. 

Os trabalhadores estão preocupados, falta clareza e a ampliação 
das discussões sobre o tema que é essencial, pois são a garantia da 
manutenção de trabalhadores profissionais e capacitados e o futuro do 
saneamento público em Diadema que estão em questão. 

É preciso constar em lei pontos que garantam os empregos, que não 
abram brechas à privatização, 
que garantam a política 
tarifária e social, que 
garantam que a população 
de Diadema não voltará a ser 
assombrada pelo fantasma do 
rodízio e pelas tarifas altas. 

Durante o protesto o 
Sintaema distribuiu uma carta 
aberta à população com 
todos esses questionamentos, 

e continuará acompanhando e cobrando a 
ampliação das discussões, mais clareza e 
transparência nessa fusão. 

O projeto de lei do Executivo não é claro 
em relação aos trabalhadores da Saned, e 
este vácuo criou uma instabilidade entre os 
companheiros, por isso o Sintaema exige 
transparência e informação no processo.

Após protesto, prefeito se reúne 
com o Sintaema

Graças ao exemplar movimento do 
dia 15, o Prefeito de Diadema, Mário Reali (PT) conversou com os 
trabalhadores no dia seguinte e informou que haverá audiências públicas 
sobre o projeto com amplos debates entre os vereadores. Disse ainda que 
se reuniria mais vezes com o Sintaema e afirmou garantir os postos de 
trabalho, a política tarifária e social e a consulta pública. 

Porém, vale dizer que esta reunião só ocorreu devido ao protesto e às 
entrevistas do sindicato na mídia, pois o Sintaema havia enviado ofícios ao 
prefeito e não houve retorno para essa discussão. Ainda há muitos pontos 
não esclarecidos, por isso o Sintaema reitera o pleito e continuará lutando 
para que o projeto seja amplamente discutido e que as reivindicações 
constem em Lei, como as garantias da criação de uma agência reguladora 
municipal, do Conselho Municipal de saneamento com participação 
de representantes dos trabalhadores e da população, uma pesquisa 
quadrienal e consulta popular com 60% dos consumidores, entre outros.

Sintaema criticou a falta de 
diálogo sobre a fusão 



    

O Sintaema esteve com os companheiros da Fundação Florestal em 
reuniões setoriais onde foram expostos os principais anseios sobre a 
campanha salarial e outras questões.  A pauta dos trabalhadores foi 
aprovada em 9 de abril e em breve será entregue à direção da Fundação.

Tomaram posse no dia 
12 de abril os eleitos para o 
Conselho de Representantes 
dos Funcionários – CRF, 
para o biênio 2010/2012, 
na Sede da Cetesb, em 
Pinheiros.

À frente da coordenação está o companheiro Julio Furukawa, que 
ocupou o posto anteriormente. O CRF é um importante instrumento da 
democracia que garante a representação dos trabalhadores no local 
de trabalho. O Sintaema, que esteve presente na posse, deseja sucesso 
a todos os membros nesta importante atribuição.

fundação florestal
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“Questão Urbana e Meio 
ambiente” em pauta

Seminário

O Sintaema 
apoiou e participou 
dos debates sobre 
“Questão Urbana 
e Meio Ambiente 
- Diagnósticos 
e Propostas” do 
Seminário Nacional 
de Meio Ambiente 
do PCdoB, 
organizado pela 
Fundação Maurício Grabois nos dias 15 e 16 de abril, na Câmara 
Municipal de São Paulo. 

Poluição, Enchente, Lixo, Transporte, Moradia e Saneamento foram 
temas abordados com propriedade por especialistas nas áreas, 
subsidiando assim os debates nos grupos de trabalho e gerando um 
rico relatório com propostas de políticas públicas que visam sanar  os 
problemas relativos ao Meio Ambiente nas cidades.

CETESB continua passando 
o facão

cetesb

Não satisfeita com o caos que vem promovendo desde o início da 
gestão, a diretoria da CETESB não para de demitir trabalhadores, 
mesmo sabendo que eles são importantíssimos para dar continuidade 
ao projeto de reestruturação do sistema de Meio Ambiente. 

Todas as áreas têm sido atingidas, e por conta dessa ameaça os 
trabalhadores vivem em um clima de terror, sem saber quem será o 
próximo. Em nome da modernização e da revitalização do sistema 
a CETESB demite pessoas que deram seu sangue pela empresa 
e que ainda poderiam contribuir bastante, principalmente neste 
momento de mudanças. A reposição dessas pessoas não se dá na 
mesma velocidade das demissões, e muitos dos trabalhadores que 
entram têm ficado pouquíssimo tempo na empresa, uma vez que não 
vislumbram perspectiva de ascensão devido ao frustrante plano de 
carreira implantado, que, além de fraco, não “anda”. 

Por isso é importante que todos fiquem atentos a essa maneira 
cruel do PSDB de governar, que arrocha salários, corta benefícios e 
não valoriza o trabalhador, ao contrário, demite aqueles que fazem 
das empresas públicas um patrimônio respeitável e de referência na 
América Latina. É preciso prestar a atenção nesses fatos e dar uma 
resposta à altura nas próximas eleições.

Companheiros 
do Intervales, 

onde a pauta foi 
aprovada

Personalidades abriram o evento


