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Caema Urbanitários:
34 anos
de luta

organizada

Estamos em negociação
há mais de 40 dias sem
nenhuma contraproposta

MEXEU COM MEUS 
DIREITOS,
EU VIRO

LUTA!

Assembleia Geral
Dia 31 de Maio (Sexta)

A Partir das 8h, na Sede 
da Caema - São Luís e 

Regionais

Assembleia nos Locais de
Trabalho: 28 a 30/05

CAMPANHA SALARIAL DOS TRABALHADORES DA CAEMA

Empresa não apresenta sua proposta na data prometida

Na última sexta-feira (24), o STIU-MA rece-
beu com indignação e perplexidade a notícia de 
que a Caema não apresentaria sua contrapro-
posta ao Sindicato, conforme combinado entre 
as partes. A informação foi dada pelo próprio 
diretor administrativo-financeiro da Companhia, 
André dos Santos, após 40 dias da entrega 
oficial da Pauta de Reivin-dicações dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras.

Importante ressaltar que nossa Pauta de 
Reivindicações, nesta Campanha Salarial, é 
composta, em 90%, de cláusulas já existentes 
no Acordo Coletivo vigente, portanto, conheci-
das pela diretoria da Caema e pela Comissão de 
Negociação. Desses 90%, a maioria foi apresen-
tada sem alteração, ou seja, os trabalhadores 
reivindicam apenas a manutenção das cláusu-
las, direitos conquistados em campanhas 
anteriores. Assim, efetivamente, resta pouca 
coisa de novo para ser conhecido e analisado 
pela diretoria da Caema.

Diante de tudo isso, fica claro que a diretoria 
da empresa apela para a velha estratégia de 
ganhar tempo, no ditado popular também: 
‘‘empurrar com a barriga’’ e ‘‘matar no cansaço’’, 
o que representa uma profunda falta de respeito 
com a categoria e com o Sindicato, para não 
dizer coisa pior. Certamente, não é postura que 
se adote numa mesa de negociação legítima, 
que se propõe a travar um processo negocial 
sério, efetivo e de resultado.

Mais uma vez, assistimos uma trapalhada da 
gestão. A velha mania de agravar os problemas 
em vez de resolvê-los. Não é à toa que a crise da 
empresa chegou no ponto que chegou.

Relembrando o processo
Dia 15 de abril - O STIU-MA protocolou a 

Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores 
(assim como informou seus representantes na 
Comissão de Negociação e solicitou início 
imediato das negociações, sugerindo reunião 
para dia 17);

Dia 17 de abril - Houve a primeira reunião da 
Comissão, onde não se discutiu a Pauta. Em vez 
disso, para surpresa de todos, a Caema infor-



mou que não pretendia prorrogar o ACT (mesmo 
que isso tivesse previsto no Acordo vigente). O 
STIU-MA reagiu imediatamente, no diálogo e 
pela via judicial;

Dia 25 de abril - 2ª reunião, nenhum avanço. 
Novamente não se discutiu a Pauta, focando na 
questão da prorrogação do ACT.

Dia 26 de abril - 3ª reunião - Finalmente a 
Caema assina a prorrogação do ACT e só;

Dia 03 de maio - 4ª reunião - A Caema faz 
uma apresentação da situação da empresa 
(demonstrando o que já sabemos e o que avisa-
mos faz tempo), com o intuito claro de jogar a 
‘‘crise’’ no colo dos trabalhadores, retirando 
direitos do ACT. Mais uma vez, nada de negocia-
ção efetiva da Pauta;

Dia 09 de maio - A Caema, através do seu 
diretor André dos Santos, informa ao STIU-MA 
que está fazendo estudos financeiros e ‘‘adequa-
ções jurídicas’’ e aguardando a divulgação do 
índice da inflação do período para apresentar 
sua contraproposta e agenda a próxima reunião 
de negociação para o dia 24 de maio. Depois, 
informalmente, o diretor combina que nessa data 
enviaria logo a contraproposta ao STIU-MA;

Dia 24 de maio - A Caema, através do diretor 
administrativo-financeiro, comunica informal-
mente que não será possível enviar a contrapro-
posta e não estabelece novo prazo.

O STIU-MA então, imediatamente, envia 
ofício ao presidente da Companhia, Carlos 
Rogério, repudiando a atitude da empresa, 
solicitando reunião para Segunda, 27/05, e 
lembrando que a resposta dos trabalhadores 
podia ser proporcional ao desrespeito com que a 
diretoria da Caema estava agindo.

A diretoria da Caema confirmou a reunião 
para o dia 27, às 17 horas. O Sindicato dará 
informes à categoria nas assembleias que serão 
realizadas entre 28 e 31 de maio.

O mais engraçado é que a diretoria da 
Caema alegou que precisava de um prazo para 
seus ‘‘estudos’’, mas, na verdade, no período em 
que não houve reunião da Comissão, estava nos 
locais de trabalho apresentando a situação da 
empresa, tentando convencer os trabalhadores 
e trabalhadoras a ‘‘pagar a conta’’ da crise da 
Caema, abrindo mão de seus direitos conquista-
dos, em vez de sentar e discutir com a represen-
tação legítima dos  trabalhadores, promovendo 
um processo negocial sério e produtivo.

O STIU-MA, nesse período (dia 20/05), 
também enviou ofício ao Governdor do Estado, o 
Sr. Flávio Dino, informando as dificuldades do 
processo negocial e a clara intenção, já manifes-
tada pelos diretores da Caema, de retirar direitos 
dos trabalhadores, em nome da crise da 
Companhia. O Sindicato lembrou ao Governador 
que os trabalhadores não podem pagar a conta 
da crise criada e alimentada pelas gestões da 
Caema. Lembrou ainda que sempre apontou os 
problemas e as soluções para recuperação da 
empresa tanto para a diretoria da empresa 
quanto para o Governo do Estado. Elencou 
novamente os principais problemas e soluções, 
solicitou audiência e pediu que o Governador se 
posicione de maneira justa, coerente e do lado 
de quem trabalha e merece respeito e vida digna.

Queremos ainda questionar a diretoria da 
Caema, especialmente seu Presidente: essa 
estratégia desrespeitosa que só complica o 
processo de negociação é um consenso da 
diretoria da empresa ou é uma decisão do diretor 
administrativo-financeiro? Quem responde 
mesmo pela Caema? E onde pretendem chegar?

Da nossa parte, avisamos mais uma vez: os 
trabalhadores e as trabalhadoras da Caema, 
assim como seus representantes legítimos, 
não vão abaixar a cabeça, não vão se deixar 
vencer no cansaço e não abrem mão de 
direitos e conquistas. Todos à Assembleia!

A 5ª Vara do Trabalho de São Luís, do TRT-MA, deu sentença favorável ao STIU-MA na ação sobre 
o adicional de coleta e distribuição, que favorece os leituristas do interior do Estado, que atuam fora 
da sede das regionais. 

A Caema descumpriu a cláusula que determinava pagamento do adicional para TODOS que 
exerciam a função de leiturista, pagando apenas os trabalhadores de São Luís e sedes de regionais. 
A decisão determina o pagamento do adicional para TODOS os leituristas, conforme esclarece trecho 
da decisão abaixo, do juiz Paulo Fernando Santos Júnior:

‘‘Diante do exposto, e no mais que consta dos autos da Ação Civil Coletiva movida por 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO - STIU/MA em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO - CAEMA julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, condenan-
do a parte reclamada a pagar o adicional de distribuição e coleta em prol dos seus empregados 
que exerceram a função de "leiturista" nos municípios situados no interior do estado do 
Maranhão, conforme previsão contida na cláusula 72ª do Acordo Coletivo 2015/2017.’’

VITÓRIA DOS LEITURISTAS, VITÓRIA DO STIU-MA


