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CAMPANHA SALARIAL/2018

Categoria rejeita contraproposta da Sanasa

Trabalhadores consideram insuficiente e aquém das suas necessidades a
reposição salarial de 2,79%; empresa teve lucro de R$ 119 milhões em 2017
Os trabalhadores e trabalhadoras da Sanasa, presentes à assembleia realizada na terça-feira, 5 de junho, por maioria absoluta, rejeitaram a contraproposta apresentada pela diretoria da empresa. Ela
previa a reposição salarial pelo ICV-Dieese acumulado nos últimos doze meses, que ficou em 2,79%. E
aplicação do mesmo percentual sobre as demais cláusulas de natureza econômica.
A categoria considerou esta contraproposta insuficiente e muito aquém das suas necessidades. Principalmente se considerarmos a atual situação econômica da Sanasa, que apresentou um lucro de R$ 119
milhões no ano passado, conforme informações do

seu próprio balanço, publicado em vários veículos de
comunicação.
Além de rejeitar a contraproposta, os trabalhadores decidiram também autorizar a direção do Sindae
a cobrar da Sanasa a retomada das negociações; e a
convocação de nova assembleia para esta terça-feira,
12 de junho, às 18:30 horas, também na Estação Primavera, que fica na Rua Dr. Betim, 203, na Vila Marieta, a cerca de 300 metros da Câmara Municipal.
Esta assembleia é decisiva, portanto, sua presença
é mais do que importante. Ela é fundamental. Anote
na sua agenda e participe.
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Tem reunião de negociação com
a Sanasa nesta segunda-feira, 11
Novo profissional no
salão de cabeleireiro

A decisão da categoria de rejeitar a
contraproposta da empresa e forçar a
retomada das negociações revelou-se
acertada. Nesta segunda-feira, 11 de junho, os dirigentes do Sindae voltam à
mesa para negociar com representantes
da Sanasa.
A expectativa é de que, desta reunião, saia uma contraproposta que atenda às necessidades dos trabalhadores e,
portanto, tenha condições de ser submetida ao crivo da assembleia marcada
para esta terça-feira, 12 de junho. A categoria quer apenas o justo e o que lhe
é de direito.
Estamos em campanha salarial. A
nossa data-base é 1º de maio. Este é,
portanto, um momento privilegiado,
onde buscamos a consolidação das nossas conquistas e também avanços em
novas reivindicações.

A
direção do Sindae comunica
os associados que, desde o último dia 4
de junho, um novo profissional atende no salão de
cabeleireiro. Lucas Gomes Barbosa tem mais de cinco
anos de experiência e já é conhecido da categoria, pois,
cobriu as férias da Dona Neide no ano passado.
A mudança se deu em função do desligamento da Dona
Neide do quadro de funcionários do Sindae. A direção do
Sindae agradece a ela pelos serviços prestados ao
longo de todos estes anos; e lhe deseja
sorte daqui para frente.

Dia Mundial do Meio Ambiente chama
atenção para a poluição com plástico

EXPEDIENTE

O dia 5 de junho é celebrado como
o Dia Mundial do Meio Ambiente. A
data foi estabelecida pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1972, e
todo ano a organização escolhe
um tema importante a ser discutido em associação a esse dia.
O de 2018 é Beat Plastic Pollution, ou “Combata a poluição
plástica”, um enorme desafio
dos tempos atuais.
“A poluição por plástico está
ameaçando nosso ecossistema,
nossa biodiversidade e nossa
saúde, em um ritmo e escala
nunca vistos”, declarou administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner.
“Talvez você não saiba o que são
plásticos descartáveis, mas você provavelmente os utilizou recentemente
quando tomou água em garrafa ou
refrigerante, usou um canudo, carregou verduras em um saquinho de

supermercado ou mexeu seu café”,
completa ele.
Os dados divulgados pela ONU são

assustadores: 83% da nossa água da
torneira contém partículas de plástico, e seus químicos tóxicos podem ser
encontrados em nossa corrente sanguínea; em todo o mundo, 1 milhão
de garrafas d’água feitas de plástico

são compradas a cada minuto e até 5
trilhões de sacolas de plástico descartáveis são usadas por ano.
E mais, o equivalente a uma imensa ilha de plástico, de três
vezes o tamanho da França,
flutua neste instante entre a
Califórnia e o Havaí; uma
sacola de plástico foi encontrada recentemente em
uma profundidade de 36
mil pés na Fossa das Marianas – o local mais profundo
dos oceanos, situado no Pacífico;
E ainda, 50% dos plásticos consumidos no mundo
são usados uma única vez;
pelo menos 8 milhões de
toneladas de plástico vão parar nos
oceanos a cada ano, afetando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão
ameaçadas de extinção; e estima-se
que, até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plástico.
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