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Aprovada pelos trabalhadores na as-
sembleia realizada na sexta-feira, 13 de 
abril, a pauta de reivindicações da Cam-
panha Salarial/2018 já foi protocolada 
na presidência da Sanasa na terça-feira, 
17 de abril (veja ao lado reprodução do 
ofício). E agora aguardamos o início 
imediato das negociações. Neste ano 
vamos renovar o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) na íntegra.

Por aí, os trabalhadores e trabalha-
doras da Sanasa já podem ter ideia da 
dimensão destas negociações. Tem tam-
bém o fato de que esta será a primeira 
data-base sob a nova legislação traba-
lhista, em vigor deste 11 de novembro 
do ano passado. E não sabemos ainda 
quais os seus impactos sobre o processo 
negocial.

Esta pauta em seu aspecto econômi-
co não é diferente daquelas apresenta-
das à empresa nas campanhas salariais 
anteriores. Além da reposição das per-
das salariais, queremos também aumen-
to real de salário. 

Mas, ela ano tem algumas particu-
laridades no aspecto social. Os proble-
mas que a categoria vem enfrentando 
com o convênio médico, por exem-
plo, não passaram despercebidos. A 
questão recebeu atenção especial, tendo 
como base as opiniões dos próprios 
trabalhadores.

A campanha salarial está começan-
do. Os dois primeiros passos – aprova-
ção da pauta e o seu protocolo na pre-
sidência da Sanasa – já foram dados. 
Agora, aguardamos o terceiro: o início 
das negociações propriamente ditas.

Pauta de reivindicações já 
está protocolada na Sanasa
Agora, é só aguardar o início das negociações para a renovação da íntegra do ACT
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A direção do Sindae volta a aler-
tar os trabalhadores para a data limite 
para compensar as horas paradas na 
greve em defesa do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), realizada em fe-
vereiro de 2016. O prazo termina no 
dia 15 de maio. Fique atento.

O total de horas a serem compen-
sadas é de 36, porém, muita gente 
tem um número menor. Durante as 
negociações da campanha salarial 
do ano passado, fi cou acertada a uti-
lização do sistema “horas em haver” 
para fazer esta compensação.

O envio de horas ao sistema é 
prerrogativa do trabalhador, bem 
como a forma de utilizá-las. Nos se-
tores onde não é possível gerar horas 
extras, cabe à Sanasa defi nir formas 
para esta compensação.

Porém, se até o dia 15 de maio as 
horas da greve não foram compen-
sadas, ou seja, o sistema estiver ze-
rado, a empresa efetuará o desconto 
com os refl exos no vale alimenta-
ção, férias e prêmio incentivo. Fique 
atento a este prazo.

Está previsto para 15 de maio o 
crédito da segunda parcela da Par-
ticipação os Lucros e Resultados 
(PLR), R$ 4.050,00, para os traba-
lhadores e trabalhadoras da Sanasa. 
Na terça-feira, 17, a direção do Sin-
dae enviou ofício à presidência da 
Sanasa solicitando que o pagamento 
fosse antecipado para o dia 11, sex-
ta-feira.

Como justifi cativa, a direção da 
entidade sindical argumentou que, 
além de benefíciar os trabalhadores, 
a medida também evitaria coinci-
dência de datas, já que no dia 15 está 
previsto o crédito do vale àqueles 
que o solicitam. Até o fechamento 
desta edição, porém, ainda não ha-
via resposta da empresa.

Sindae pede antecipação da 2ª parcela da PLR
Fique atento ao prazo 
fi nal para declarar o IR
A profi ssional contratada pela 

direção do Sindae para, gratuita-
mente, auxiliar os associados na 
declaração do imposto da renda 
vai atender na sede da entidade 
somente até 27 de abril, s exta-
-feira. No dia 30 de abril, segun-
da-feira, não haverá expediente 
por conta do dia-ponte do feria-
do de 1º de maio, terça-feira. O 
atendimento é feito de segunda 
à sexta-feira, das 9 ás 12 horas; 

e a partir das 16 horas.
Deve declarar o IR obrigato-

riamente todos os trabalhadores 
que tiveram rendimentos supe-
riores a R$ 28.559,70 no ano-
-base 2017. Quem não declarar 
neste período estará sujeito ao 
pagamento de multa de 1% por 
mês de atraso. O valor mínimo 
da cobrança é de R$ 165,74 e o 
máximo pode chegar a 20% do 
valor devido.

15 de maio: atenção para esta data

Na madrugada de sexta-
-feira, 13, para sábado, 14 de 
abril, 300 famílias ligadas ao 
Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST) ocuparam a 
fazenda São João das Pedras, 
localizada na estrada que liga 
Valinhos à Itatiba. O objetivo é 
dividir a fazenda em lotes me-
nores, voltados à produção de 
alimentos agroecológicos.

A área é considerada impro-
dutiva e está entregue à especu-
lação imobiliária; não se sabe 
nem mesmo quem é o proprie-
tário da área. Do total de pesso-
as na ocupação, 40 são crian-
ças, sendo 6 bebês.

Neste momento, eles só con-
tam com a solidariedade da 

Solidariedade e apoio aos 
trabalhadores rurais sem terra

classe trabalhadora. Por isso, 
estamos iniciando uma cam-
panha de arrecadação em soli-
dadariedade aos acampados na 
Fazenda São João das Pedras. 
As famílias, compostas em sua 
maioria por desempregados 
de empresas da região, preci-
sam de alimentos não perecí-
veis, água, roupas (agasalhos 
principalmente), cobertores, 
fraldas descartáveis, calçados, 
etc. 

Seja solidário. Ajude as fa-
mílias do MST que ocupam a 
Fazenda São João das Pedras. 
A sua doação pode ser entre-
gue na sede do Sindae, que fi ca 
na Avenida Dr. Ângelo Simões, 
725, no Jardim Leonor.  


