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SAAE-ATIBAIA

Os trabalhadores do SAAE-Atibaia podem até não 
terem percebido, mas, já se passou um ano desde a 
última data-base da categoria. Chegou a hora, portan-

Vai começar mais uma 
campanha salarial

Neste ano, apenas as cláusulas de natureza econômica serão objeto de negociação
to, de sentar novamente à mesa de negociações com 
a direção da empresa para negociarmos as cláusulas 
econômicas do Acordo Coletivo de trabalhando, lem-
brando que as sociais têm validade até 28 de fevereiro 
de 2019.

Esta será a primeira negociação salarial na catego-
ria sob o crivo da nova legislação trabalhista, em vigor 
desde 11 de novembro do ano passado. Portanto, ainda 
não sabemos o quanto e até que ponto estas alterações 
na CLT vão influenciar o processo de negociação. De 
uma coisa, porém, a direção do Sindae tem certeza: em 
caso de impasse, a boa e velha disposição de luta dos 
trabalhadores pode ser a solução.

Os diferentes índices que medem a inflação apre-
sentam pequenas diferenças entre si, mas, uma carac-
terística comum: todos estão muito baixos. Em dez 
meses (ainda não estão disponíveis os percentuais de 
janeiro e fevereiro), os índices apresentaram-se da se-
guinte forma: IPC da FIPE, 2,04%; INPC do IBGE, 
1,40%; IPCA também do IBGE, 2,22%; ICV, 1,53%.

APROVAÇÃO DA PAUTA
Antes das negociações propriamente ditas, é neces-

sário aprovarmos a pauta de reivindicações que será 
enviada à direção da empresa. Aliás, este é o primeiro 
e mais importante passo de uma campanha salarial.

Por isso, a direção do Sindae está convocando to-
dos os trabalhadores e trabalhadoras do SAAE-Atibia 
para participarem de importante assembleia na próxi-
mo sexta-feira, dia 26 de janeiro, às 16:30 horas em 
primeira convocação, e às 17 horas em segunda con-
vocação, na Avenida Peçanha, s/nº, ao lado da sede ad-
ministrativa da empresa.

Sexta-feira - 26 de janeiro
Às 17 horas

Na Avenida Peçanha, s/nº
(Ao lado da sede 

administrativa do SAAE)
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A luta da CUT para barrar 
os efeitos perversos da Nova Lei 
Trabalhista, que “reformou” a 
legislação e liberou o contrato de 
pessoa jurídica (PJ) e o trabalho 
intermitente, legalizando a frau-
de e formas precárias de contra-
tação, será mais intensa este ano, 
quando o Congresso Nacional 
retomar a discussão da Medida 
Provisória (MP) 808. A CUT vai 
atuar para barrar novos ataques 
aos direitos dos trabalhadores e 
das trabalhadoras e tentar rever-
ter o retrocesso que representou 
o desmonte trabalhista para o 
conjunto da classe trabalhadora.

A grande frente de atuação 
da CUT será no Congresso Na-
cional, na retomada das ativida-
des em fevereiro, após o recesso, 

A distribuição de material esco-
lar básico aos sócios e seus depen-
dentes, um pouco antes do início 
do ano letivo, já se tornou uma tra-
dição. Sem contar que representa 
também um alívio para o bolso do 

Material escolar: distribuição a partir de 1º de fevereiro
trabalhador, numa época marcada 
por despesas extraordinárias como, 
por exemplo, o pagamento do IPVA 
e do IPTU. 

Assim como foi realizado nos 
últimos anos, também em 2018 a 

direção do Sindae distribuirá os 
kits de material escolar, sendo: um 
para alunos do 1º ao 4º ano e outro 
para aqueles matriculados do 5º ao 
9º ano. A retirada poderá ser feita 
na subsede da entidade sindical, 
que fica na Rua Castro Fafe, 302, 
centro, de segunda à sexta-feira, 
das 8 às 17 horas; inclusive no ho-
rário de almoço.

Além de ser sindicalizado, para 
retirar o material o trabalhador tam-
bém deverá apresentar a declaração 
da matrícula com indicativo da sé-
rie, seu e/ou do dependente, forne-
cidos pelo estabelecimento escolar. 
Vale lembrar que este documento 
ficará retido no Sindicato. Confira 
ao lado a composição dos kits.

Em 2018, CUT intensificará a luta 
para reverter a reforma Trabalhista

quando será instalada a comis-
são especial mista (Câmara e Se-
nado) que vai discutir a MP 808, 
que modificou parte da nova Lei 
Trabalhista – em vigor desde 11 
de novembro do ano passado - e 
recebeu um número recorde de 
967 emendas ao texto.

“Nós estamos acompanhan-
do essa tramitação e iremos dis-
putar os rumos dessa discussão 
também. Sabemos que emendas 
foram apresentadas para mini-
mizar os nefastos efeitos da re-
forma, mas sabemos também 
que o setor empresarial estará 
bem representado nesta comis-
são”, diz o presidente da CUT, 
Vagner Freitas.

O dirigente sindical se referiu 
às bancadas mais poderosas da 

Câmara, como a empresarial, a 
agropecuária, a de empreiteiras 
e construtoras, que representam 
mais da metade do total de par-
lamentares eleitos – só a bancada 
empresarial tem 208 deputados. 
Já a sindical, tem apenas 43. 

A assessoria técnica da CUT 
já constatou que muitas emendas 
– cerca de 200 - têm origem na 
Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA), o que pode ser 
um problema, pois as emendas do 
setor geralmente são as que mais 
tiram direitos dos trabalhadores.
Outras centenas de emendas fo-
ram apresentadas pela bancada 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT) e pelos partidos de oposi-
ção, o que evidencia que teremos 
uma disputa grande pela frente.


