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sabesp

Mais uma vez empresa quer cortar gastos demitindo trabalhadores

Edição Especial

Companheiros e companheiras, com a 
alegação de que precisa reduzir custos, a 
Sabesp pretende aplicar a redução de 3% 
no custo da conta de pessoal da empresa, 
e para tanto  quer passar o facão nos 
trabalhadores já próximos dias. Que belo 
presente de Natal que a Sabesp oferece 
a seus trabalhadores, que durante o ano 
todo se dedicaram à empresa e agora 
recebem esta apunhalada! 

Tamanho golpe nos trabalhadores 
está sendo arquitetado por debaixo dos 
panos pelo governador José Serra, pelo 
presidente da empresa, Gesner Oliveira, 
e pela sua diretoria colegiada, que deverá 
escolher quem vão demitir ainda na 
primeira quinzena de novembro deste ano.

Prêmio Vida e sentença de morte
A Sabesp promoveu no início de 

novembro a festa do “Prêmio Vida”, dado 
àqueles que completam 10, 20 e 30 
anos de empresa, e nos próximos dias 
premiará com a demissão trabalhadores 
que, independente do tempo de trabalho 
na empresa, receberão um duro golpe em 
suas vidas e na de suas famílias. É muita 
demagogia da Sabesp! 

Frente a isso o Sintaema esteve no local 



Sabespiano não aguenta 
mais, fora,Gesner, !
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da festa e distribuiu um boletim avisando e 
conscientizando os trabalhadores sobre o 
presente de grego da empresa.

Por que a Sabesp não reduz custos do 
seguro que contratou para seus diretores?

Empresa gasta R$ 1,26 milhão por ano 
para proteger seus diretores  

A corda sempre arrebenta pelo lado 
mais fraco, já diz o ditado, e ele cabe bem 
para o que está acontecendo na Sabesp. 

Reduzir custos mandando embora seus 
trabalhadores é melhor do que cortar o 
absurdo seguro contratado pela empresa, 
por orientação do todo-poderoso Codec, 
para proteger seus diretores de possíveis 
ações na Justiça, até mesmo as de assédio 
moral e sexual! 

De acordo com o jornal “Folha de São 

ASSEMBLEIA CONTRA 
DEMISSÕES NA SABESP

Dia 10 de novembro, às 18h, 
na Sede do Sintaema
Todos na assembleia!

Paulo”, em alguns casos a indenização 
pode ser de até R$ 3milhões se o diretor 
tiver seus bens bloqueados. O jornal 
informa ainda que a Sabesp tem esse 
seguro desde 2002 e gasta R$ 1,26 
milhão por ano para mantê-lo, sendo 
que é o seguro mais caro de todas as 
empresas estatais porque é extensivo a 
herdeiros e representantes legais. Além 
disso, o Conselho de Administração da 
empresa aprovou o pagamento de um 
bônus aos diretores. 

Para esse descalabro o governador 
Serra tem dinheiro, mas para valorizar o 
trabalhador e para manter seu emprego 
ele não tem. Para proteger uma minoria 
o Codec dá orientações mirabolantes, 
mas para proteger a categoria não há 
dinheiro, é melhor demitir!
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Feitos da Era Serra/Gesner: 
• TAC dos trabalhadores pós-88
• TAC dos aposentados: demissão de aproximadamente 500 trabalhadores
• Demissão de 304 trabalhadores no início deste ano
• Redução de 10% da PLR e dos adicionais 
Não saldamento do déficit em sua totalidade
• Ameaça de mais 2% de demissões
• Parceria Público-Privada no Alto Tietê e aumento das terceirizações
• Desvalorização dos trabalhadores mais antigos em nome de uma gestão moderna 
e competitiva
• Presença exagerada do GOE e da Polícia Militar nas manifestações de trabalhadores
• Ingerência exarcebada do Codec nas campanhas salariais, com endurecimento 
nas negociações
• Suspensão de aumento de benefícios
Estagnação do Plano de Cargos e Salários
• Gastos astronômicos em campanhas publicitárias para promover o nome de Serra 
no Brasil

Chega de querer economizar nas costas dos trabalhadores! 
Serra, Gesner e sua diretoria, parem de tratar trabalhador com descaso, 

economizem em suas propagandas, seguros absurdos, gastos exorbitantes e deixem o 
trabalhador em paz, pois é ele quem faz da Sabesp a empresa que é.


