
 

 
SINDICATO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 
 

 

SASP DEFENDE DIREITOS NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2019-2010 DOS        

ADVOGADOS/ADVOGADAS DA SABESP. 

 

Nos dias 07 e 10/05/2019, os Diretores Sindicais, Vera Bueno e Norberto,            

representaram o SASP nas negociações coletivas deste ano na Sabesp.  

No dia 07, conquistaram o compromisso dos representantes da empresa          

quanto ao atendimento de duas reivindicações exclusivas da pauta dos          

advogados.  

A primeira conquista foi no sentido de fazerem gestões junto ao governo            

estadual para aprovação do aumento da porcentagem da verba de          

sucumbência mensalmente paga ao advogado/advogada, e também para ser         

aprovada a possibilidade de se utilizar essa verba para pagamento da           

anuidade da OAB. 

A segunda conquista foi no sentido de interceder junto à unidade da Tecnologia             

e Informação – TI, para equacionar, com brevidade, eventuais inconsistências          

na transmissão de petições que são enfrentadas pelos advogados/advogadas         

da empresa. 

Em relação a pauta geral o destaque é para a conquista da garantia de              

emprego de 98% do número de empregados em abril de 2018, mantida as             

demais condições e critérios do Acordo Coletivo 2018-2019, com exceção das           
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cláusulas econômicas, e sobre a análise que será feita pela Diretoria quanto a             

proposta de incentivo a produtividade. 

 
 

 

Novas negociações estão agendadas para ocorrer nos dias 14,16 e 21/05, às            

10 horas, nas dependências da Sabesp, sito à Avenida do Estado, nº 561,             

Ponte Pequena, São Paulo – SP. 

Eventual dissenso nas negociações que se realizará no dia 14/05, a categoria            

dos advogados/advogadas da Sabesp, em conjunto com o Sindicato majoritário          

SINTAEMA, agendou assembleia geral conjunta dos trabalhadores para as 18          

horas do mesmo dia, para deliberar o indicativo de greve para o dia 22/05, a               

ser realizada na Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte Pequena, São Paulo – SP. 

 

2 - Sendo estas as notícias para serem publicadas nesta segunda-feira           

13/05/2019, desejamos um ótimo trabalho a todos/todas. 

 

 

 

São Paulo, 12 de maio de 2019. 

 

 

Benedita Vera Bueno 

Diretora           Sindical 

S.A.S.P. 

  

                                                      
Norberto Pereira Maia 

Diretora           Sindical 

S.A.S.P. 
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