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O mês de maio se aproxima. E 
com ele, mais uma data-base dos 
trabalhadores da Sanasa. Neste ano, 
vamos negociar a renovação de to-
das as cláusulas do nosso Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT). Esta-
ria tudo muito bem, afinal, negocia-
mos assim a cada dois anos, se não 
fosse por um detalhe: estas negocia-
ções vão acontecer sob a vigência da 
nova legislação trabalhista, que está 
valendo desde novembro do ano 
passado.

O governo Michel Temer “meteu 
o louco” em cima dos direitos dos 

Prepare-se: vem aí mais 
uma campanha salarial

Sob a vigência da nova legislação trabalhista, vamos renovar todo o ACT
trabalhadores e fez terra arrasada 
da CLT. Foram mais de cem mo-
dificações na legislação trabalhista 
que vigorava até então. São tantas 
mudanças, que os especialistas em 
direito do trabalho avaliam que vai 
demorar, no mínimo, uns dois anos 
para que se tenha uma ideia mais 
completa sobre o alcance e profun-
didade destas alterações.

Temer pode ter mudado a CLT, 
o que ele não conseguir mudar foi a 
nossa capacidade de mobilização e 
disposição de luta. Vamos nos pre-
parar desde já para estas negocia-

ções. A categoria precisa fazer da 
campanha salarial o assunto número 
1 das conversas nos locais de traba-
lho.

Como neste ano vamos renovar 
na íntegra o ACT, o processo de ela-
boração da pauta de reivindicações 
precisa contar com a participação 
dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Para isso, vamos organizar a nossa 
pesquisa, que já se tornou tradição, 
na qual a categoria aponta sugestões 
para pauta. Nos próximos dias a di-
reção do Sindae vai instalar caixas 
coletoras nos setores. Aguarde.

A direção do Sindae convoca 
todos os operadores de reserva-
tório para participarem de uma 
importante reunião no próximo 
dia 28 de fevereiro, quarta-feira, 
na sede da entidade sindicato, nos 
seguintes horários: às 8 horas da 
manhã e às 16 horas.

Os assuntos a serem tratados 
são do interesse de todos, por isso, 
você não pode faltar. Marque na 
sua agenda. E venha participar 
desta reunião.

Você já retirou o kit de material es-
colar na sede do Sindae? Ainda não? 
Então corra, porque a entrega do ma-
terial, que começou no dia 1º de feve-
reiro, vai somente até 2 de março, uma 
sexta-feira; e não haverá prorrogação. 
São dois kits, sendo um para alunos 
matriculados do 1º ao 4º ano, e outro 
para aqueles que estudam do 5º ao 9º.

O material pode ser retirado na 
sede do Sindae, de segunda à sexta-fei-
ra, durante o horário comercial (das 8 
às 17 horas). Para retirar, além de ser 
sindicalizado e estar em dia com as 
mensalidades, é necessário apresen-
tar uma declaração de matrícula com 
indicativo da série cursada pelo sócio 
e/ou dependente, fornecida pelo esta-
belecimento escolar. Este documento 
ficará retido no sindicato. 

Entrega de material escolar vai até 2 de março
Reunião com os operadores 

de reservatório no Sindae
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Movimentação salarial envolvendo dirigentes sindicais

Comissão conclui trabalhos 
e entrega relatório final

Direção do Sindae vai criar um código de conduta para os dirigentes sindicais
A comissão encarregada de apu-

rar supostas irregularidades em mo-
vimentações salariais de dirigentes 
do Sindae concluiu seus trabalhos e 
já entregou o relatório final ao Con-
selho Deliberativo da entidade. Cria-
da no final de outubro do ano passa-
do, esta comissão foi composta por 
três membros da direção da própria 
entidade sindical, um representante 
da federação estadual da categoria e 
outro da CUT Estadual/SP, com as-
sessoria jurídica independente.

Durante três meses, esta comissão 
ouviu todos os dirigentes sindicais 
envolvidos e também representantes 
da Gerência de Recursos Humanos 
da Sanasa, que garantiram, durante 

todo o tempo, a inexistência de qual-
quer irregularidade e/ou ilegalidade 
nessa movimentações salariais. Foi 
dada a mais ampla defesa e asse-
gurado o princípio do contraditório 
para todos.

A comissão apurou que não hou-
ve irregularidades e, muito menos, 
uso de verbas exclusivas do mapea-
mento na movimentação salarial dos 
dirigentes sindicais. De acordo com 
informações dos próprios represen-
tantes da empresa, movimentações 
salariais como estas, estão dentro 
das regularidades administrativas e 
jurídicas. 

O relatório final foi submetido ao 
crivo do Conselho Deliberativo na 

reunião realizada na sexta-feira, 26 
de janeiro. A sua íntegra encontra-
-se à disposição de todo e qualquer 
associado que deseje tomar conhe-
cimento dele no sindicato. Com a 
sua aprovação, a direção do Sindae 
coloca um ponto final neste assunto.

CÓDIGO DE CONDUTA
Além do relatório final, o traba-

lho da comissão também inspirou 
a direção do Sindae a instituir um 
código de conduta, um mecanismo 
inexistente até agora. Será um con-
junto de regras para garantir com-
portamento transparente daqueles 
que desejarem estar à frente da en-
tidade representativa dos trabalha-
dores.

Aprender outro idioma é sempre um 
diferencial  no perfil profissional. Mas, 
nem sempre é possível conciliar capaci-
dade financeira com disponibilidade de 
tempo. Para atender a categoria, a dire-
ção do Sindae firmou convênio com a 
professora de inglês Tatiana Valério Al-
ves para aulas individuais ou com, no 
máximo, quatro pessoas por turma.

O convênio garante desconto de 
20% no valor mensal, com duas ho-
ras de aula por semana. Assim, o valor 
por aluno para aula particular, é de R$ 
224,00; aulas em duplas, R$ 200,00 
cada um; aulas em trio, R$ 176,00; e 
para turmas de 4 pessoas, R$ 152,00. 

O curso ministrado pela professora 
Tatiana é destinado tanto para iniciantes 
como para quem já fala e quer aprimo-
rar a conversação. Para maiores infor-
mações, ligue para (19) 9 9211-2657; 
ou acesse este link (https://goo.gl/for-
ms/Y03QPKgtvLVf1Zyj2) na internet 
e responda ao questionário.

Sindae firma convênio com professora de inglês
Associação dos Aposentados 
promove passeio à Guararema

A diretoria da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas na In-
dústria da Purificação e Distribui-
ção de Água e Serviços de Esgoto 
de Campinas (ASAPAEC) promo-
ve, no próximo dia 16 de março, 
uma sexta-feira, um agradável pas-
seio ao Hotel Fazenda Pintado na 
Brasa, localizado em Guararema 
(SP), cidade próxima a Mogi das 
Cruzes.

O passeio tem um custo de R$ 
110,00 por pessoa. Este valor dá 
direito a café da manhã, almoço e 
lanche da tarde. A Associação vai 
bancar o transporte. O retorno está 
previsto para às 16:30 horas.

Venha passar um dia diferente. 

O Hotel Fazenda Pintado na Brasa 
oferece uma ampla infraestrutura 
de lazer: pesca esportiva (cobrado 
à parte), salão de jogos, mini fazen-
dinha, play ground, bingo, música 
recreação para crianças com moni-
tores. 

O passeio é mais uma atividade 
promovida pela Associação para os 
aposentados. Mas, qualquer traba-
lhador da categoria, mesmo que na 
ativa, pode se filiar à ASAPAEC e 
também participar. A mensalidade 
custa apenas R$ 8,00. Para maio-
res informações e reservas para o 
passeio ao Hotel Fazenda em Gua-
rarema, ligue para (19) 3733-3299 
e fale com Michele. 


