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Proposta foi 
aprovada com bons 

reajustes

Nossas boas-vindas 
aos companheiros da 
Servmar

Com muita 
satisfação o Sintaema 
está iniciando a 
representação dos 
companheiros e 
companheiras da 
Servmar Serviços 
Técnicos Ambientais, 
nossos mais novos 
irmãos de luta. 
A aprovação da 
representação de base 
se deu em 18 de maio, e o Sintaema prontamente iniciou e concluiu a 
campanha salarial, buscando atender às expectativas dos trabalhadores 
em relação ao pleito junto à empresa. 

Após negociações, a Servmar apresentou uma proposta que foi 
aprovada pelos trabalhadores em assembleia no dia 15 de junho:

• Pisos salariais de R$829,40 e R$990,88, dependendo da área;
• 8,01% de reajuste sobre os salários e pisos;
• Reajuste de 16,67% sobre o vale-refeição, passando para 

R$14,00. As cláusulas sociais anteriores foram mantidas.
Esses reajustes alcançados pelos companheiros da Servmar, não 

sujeitos ao Codec/CPS, mostram que o problema em avançar nas 
conquistas não está no sindicato e nos trabalhadores, mas sim na 
truculência do Estado.

O Sintaema ainda reivindica a criação de uma comissão de 
trabalhadores e livre 
acesso para reuniões 
com os companheiros. 

Nossos parabéns a 
todos pela participação 
na luta!

servmar

Rene Vicente dos Santos, 
Presidente do Sintaema

Caros trabalhadores e trabalhadoras, com exceção dos nossos 
companheiros e companheiras da Fundação Florestal, onde ainda 
não encerramos as negociações, estamos concluindo mais uma 
campanha salarial da categoria com êxito, visto que conseguimos 
manter conquistas e ampliar benefícios, além de garantir o emprego 

nas empresas mais suscetíveis de aplicar demissões, mesmo tendo como 
pano de fundo um governo estadual truculento e que tem como política 
para o trabalhador as demissões e arrocho salarial, entre outros. 

Negociamos, fizemos greves, protestos, fomos à luta, e mais uma vez 
conseguimos uma boa campanha salarial, fechando propostas favoráveis 
aos trabalhadores e, o que é de suma importância: sem rebaixar 
benefícios, ao contrário, evoluímos em pontos importantes.

Se até aqui chegamos foi graças à mobilização, união e apoio dos 
trabalhadores, que juntos, mostraram sua garra ao lutar por seus objetivos, 
por isso parabenizamos a todos pelo exemplo de combatividade.

Vale dizer que a luta continua, pois a campanha salarial faz parte de 
todo um contexto de reivindicações, portanto devemos prosseguir em 
busca de melhorias nos pontos onde não foram possíveis as mudanças e 
buscar sempre avançar para melhorar as condições de trabalho de todos.

Queremos também dar nossas boas-vindas aos companheiros da 
Servmar, que agora se juntam a nós na luta e já conquistaram um bom 
acordo coletivo. 

Buscaremos representar todos os trabalhadores que atuam na área 
de saneamento e meio ambiente no Estado de São Paulo para fortalecer 
ainda mais nossa luta.

A partir de agora entraremos em outra luta: as eleições. E seu 
resultado é muito importante para a classe trabalhadora, portanto 
contaremos com o apoio da categoria.

Parabéns a todos os trabalhadores pela confiança, pelo exemplo 
de luta e pela participação em todos os nossos chamados. Juntos na 
luta, sempre!

A luta é incessante
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Sintaema entrega pauta e negocia 
com a empresa 
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    sabesp/julgamento do dissídio

Juíza mantém 1,5% de 
aumento real

No dia 8 de julho foi julgado o 
dissídio coletivo de greve da Sabesp, no 
TRT, onde a Juíza relatora Anelia Li Chum sentenciou: 

• Reajuste de 5,05% (IPC-FIPE), visto que a empresa já está 
praticando esse índice de reajuste sobre os salários e benefícios;

• Aumento real de 1,5% a ser aplicado em janeiro de 2011 
(devido ao período eleitoral) com retroatividade a maio de 2010;

• Manutenção das cláusulas já negociadas, inclusive a garantia 
no emprego. A greve foi considerada não abusiva.

O Sintaema levou o resultado em assembleia realizada à noite na 
Sede do Sintaema e os trabalhadores aprovaram por ampla maioria 
a manutenção do estado de assembleia permanente e aguardar o 
prazo de publicação e cumprimento da sentença. Vale frisar que a 
assembleia teve a presença do Deputado estadual Major Olímpio 
(PDT), que trouxe seu apoio aos trabalhadores.

Também foi aprovado o desconto de 3% de contribuição 
assistencial dos não sócios, divididos em duas parcelas, e retenção 
do imposto sindical. 

Esperamos que a direção da empresa tenha vergonha na cara 
e não recorra da decisão para que possamos fechar nosso acordo 
coleitvo o mais breve possível.

sabesp

Sindicatos “velam” o 
presidente da Sabesp

    

Trabalhador afastado 
ganha ação

sabesp/sabesprev

Em março deste ano publicamos uma matéria sobre um trabalhador 
que teve seu Plano Pleno da Sabesprev cortado pela Sabesp/Sabesprev 
por estar aposentado por invalidez. Ou seja, quando mais precisava 
do plano, a empresa tirou esse direito dele. Porém, a aposentadoria 
por invalidez não suspende o contrato de trabalho, e o Sintaema havia 
ingressado com ação e ganhou uma liminar naquele mês para que o 
companheiro continuasse a ter direito ao plano. 

Agora o companheiro pode ficar ainda mais tranquilo, pois a ação 
do Sintaema foi julgada procedente em 16 de junho, e a Sabesp/
Sabesprev terão que manter o Plano de saúde até que o trabalhador 
se aposente em definitivo, caso contrário, a Sabesp pagará multa 
diária de R$ 1.000,00. Uma vitória do trabalhador em defesa de seus 
legítimos direitos! 

Julgamento no TRT; no destaque, 
Dr. Gebrim e o advogado da Sabesp

Trabalhadores 
mantiveram 
o estado de 
assembleia 
permanente

No dia 5 de julho, data em que o “Sabesprev Mais” foi 
apresentado à diretoria da Sabesp, o Sintaema e Sintius velaram 
simbolicamente o presidente Gesner Oliveira por sua gestão que 
prioriza o lucro em detrimento do social, uma gestão que não 
reconhece à altura o valor de seus trabalhadores, apesar de a 
empresa estar obtendo excelentes resultados. 

Depois de anos de luta alertando e reivindicando o pagamento total 
do déficit atuarial, visto que a culpa não é dos participantes, a Sabesp 
e o governo do Estado enrolaram e não pagaram. Teremos que tomar 
medidas judiciais, conforme já falamos.

Mas esta é apenas uma das muitas questões que envolvem a 
administração Gesner. A terceirização, que faz vítimas fatais, vem 
crescendo a passos largos. A campanha salarial dos trabalhadores foi 
árdua, sendo que foi preciso partir para o movimento paredista para 
conquistarmos aquilo que é nosso por direito. A presidência insiste em 
não negociar e nem aceitar a proposta julgada no Tribunal de 1,5% de 
aumento real.

Ataques aos trabalhadores da ativa, aposentados, arrocho salarial, 
diminuição da PLR, enfim, todo tipo de ação que desestimula o 
trabalhador e prejudica a população faz com que fiquemos de luto 
por essa gestão desastrosa e que os trabalhadores farão questão de 
enterrar essa parte da história da Sabesp.
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Sintaema defende trabalhadores em audiência

saned

No dia 29 de junho foi realizada audiência pública na Câmara 
Municipal de Diadema tendo como pauta a fusão entre a Saned e 
Sabesp e os impactos da criação de uma nova empresa nos moldes 
da Parceria Público-Pública.

A audiência teve a participação de vereadores, representantes 
do Executivo, do Sintaema, representantes da Saned, da Sabesp e 
munícipes, ocasião em que vários pontos e preocupações foram 
colocados em questão.

O Sintaema defendeu ferrenhamente a manutenção da Saned 
no município, e criticou o projeto que cria a nova empresa, visto 
que muitos pontos não estão claros, principalmente em relação 
aos trabalhadores.  “A Saned tem excelência em saneamento e é 
graças aos trabalhadores, não podemos deixar que se perca esse 
conhecimento empírico e esta qualidade no atendimento”, disse 
o presidente Rene. “Lutaremos pela Saned e seus trabalhadores”, 
concluiu o presidente lembrando que a empresa, quando constituída, 
lhe foi assegurada a consulta pública no caso de extinção.

O presidente da Câmara, vereador Maninho(PT), também apontou 
falhas no projeto, e avisou: “Este projeto como está não será 
aprovado nesta casa”. Foi lembrado durante a audiência que antes 
da Saned os serviços de saneamento eram péssimos, faltava água a 
todo momento e o esgoto corria a céu aberto, e graças à mobilização 
da população foi criada a Saned, um patrimônio público que não 
pode ser desfeito assim. 

Os representantes do Sintaema frisaram que a Saned, embora 
tenha problemas financeiros devido ao sequestro de receitas pela 
Sabesp para pagamento das dívidas, é uma empresa com excelência 
na qualidade, uma conquista dos munícipes e que precisa ser 

expressas

Encontro de delegados

mantida, e que também é preciso que se amplie mais o debate. Foi 
questionado à Saned e à Sabesp quanto ao futuro dos trabalhadores, 
a tarifa social, a terceirização que, na Sabesp, está acelerada e que 
portanto pode acontecer o mesmo na Saned.

Representantes da Sabesp e Saned disseram que o projeto 
ainda receberá emendas, que os trabalhadores serão transferidos 
para a nova empresa, será mantida a política tarifária, inclusive a 
tarifa social. Também informaram que a nova empresa receberá 
investimentos na ordem de R$ 191,3 bilhões em 30 anos.

O Sintaema exaltou a conquista de agora ter um membro do 
sindicato no Plano Municipal de Saneamento e reiterou sua defesa 
pela Saned e seus trabalhadores. O sindicato lutará contra qualquer 
ameaça de demissões ou terceirização, pela consulta quadrienal, 
pela  criação do Conselho Municipal de Saneamento, a garantia da 
tarifa social e pela ampliação do debate sobre esse tema que é de 
vital importância à população de Diadema.

O Sintaema promoveu no dia 15 de julho um encontro com os delegados(as) sindicais 
e suplentes da Sabesp para informes sobre o Plano de Cargos e Salários, e palestra com 
o consultor previdenciário Keyton Pedreira sobre o novo plano previdenciário “Sabesprev 
Mais”. Os companheiros puderam ampliar os conhecimentos em torno dos temas.

Trabalhadores e munícipes acompanham audiência 


