
Por unanimidade, chapa “Unidade e Muita Luta”
é aprovada pelos trabalhadores

Assembleia foi em Nazaré Paulista, no dia 25 de agosto

 MP 844/18

Leia na página 3

Trabalhadores da Sabesp deram exemplo de mobilização contra a MP da sede e da conta alta

Leia na página 5
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 Sabesprev

 Sabesp

Sabesp explica mudanças nos planos de saúde

Por mais valorização dos 
trabalhadores da manobra

Cliente em fúria

No dia 14 de agosto o supe-
rintendente de RH da Sabesp, 
Newton João dos Santos, e de-
mais representantes da empresa 
estiveram na Sede do Sintaema 
para explicar aos delegados sin-
dicais e suplentes da Sabesp as 
mudanças que poderão ocorrer 
nos planos de saúde Sabesprev. 

Primeiramente o superinten-
dente expôs todos os motivos 
que levaram os planos ao déficit 
atual, como as novas coberturas 
da Agência Nacional de Saúde- 
ANS, por exemplo, e depois as 
medidas para diminuir o déficit, 
como auditoria, cobrança de co-

O Sintaema esteve com os 
companheiros da manobra da 
Sabesp de Itaquaquecetuba em 
protesto no dia 14 de agosto devi-
do à desvalorização, por parte da 
gerência, do trabalho desenvolvi-
do por eles.

As manobras são demoradas 
e trabalhosas, algumas duram 

participação e negociação nos 
medicamentos de alto custo.

Mesmo com a economia pra-
ticada, o superintendente mostrou 
que o déficit existe e a proposta 
é que os planos de saúde sejam 
contratados através de uma ope-
radora do mercado e administra-
do via RH da Sabesp, uma vez que 
pelo modelo atual de autogestão 
da Sabesprev a regulação é mais 
rígida e o custo administrativo é 
muito alto.

Durante a exposição os par-
ticipantes puderam tirar dúvidas, 
dar sugestões e relatar as difi-
culdades criadas por alguns ge-

até 2 horas se estiver tudo certo, 
sem contar o difícil deslocamen-
to numa região populosa, vasta 
e com trânsito caótico, e mesmo 
assim a gerência quer aumentar o 
número de manobras na base da 
canetada  reduzindo o número de 
manobristas, aumentando o nú-
mero de municípios por plantão.

Isto tudo, além de ser huma-
namente impossível e tecnica-
mente inviável, é inaceitável, por 
isso o Sintaema paralisou a equi-
pe em protesto por melhores con-
dições e valorização depois que a 
gerência, tendo reunião agendada 
com os diretores do Sintaema, se 
reuniu  antecipadamente com a 
equipe e fez pressão soltando as 
ordens de serviço mais cedo e es-
vaziando a reunião marcada.  Por 
isso a mobilização. 

Frente a esse protesto a di-
reção da Sabesp, através do CH, 
interveio e garantiu uma reunião 
com a equipe inteira e os gerentes 
na Regional Suzano.

Viva a luta
da categoria!

Em continuidade às reuniões 
sobre as mudanças nos planos de 
saúde da Sabesprev, a Comissão, da 
qual o Sintaema faz parte, reuniu-se 
com a Sabesp no dia 16 de agosto 
para que a empresa apresentasse 
os resultados da consulta pública e 
abrisse para as discussões.

Nesta reunião, um importante 
avanço foi conquistado: os planos 
de saúde terão abrangência nacio-
nal, o que trará mais segurança aos 
trabalhadores quando em viagem 
fora de São Paulo. Foi apresentado 
pela Sabesp o resultado da consul-
ta, que totalizou 341 sugestões em 
diversos assuntos, entre eles a rede 
credenciada e o valor da mensalida-
de.

Houve também as manifesta-

Comissão continua na luta!

Um cliente da Sabesp de Nova Campina in-
vadiu o escritório onde estava sendo atendido 
e tentou agredir o trabalhador, além de revirar 
mesas e jogar tudo no chão.

A revolta se deu após o cliente pedir a li-
gação de água de sua residência e o atendente 
constatar e comunicar irregularidades no local 
informado. No local de atendimento a entrada é 
livre, o que facilitou o ato impensado do cliente.

Frente a essa situação, o Sintaema conver-
sou com a gerência divisional e solicitou o fe-
chamento ao acesso interno para que situações 
como esta não aconteçam mais.

Juntos na luta!

rentes quando os trabalhadores 
precisam ir ao médico, o que será 
averiguado pelo sindicato.

O Sintaema, que tem mem-
bros no Conselho Deliberativo e 
Fiscal da Sabesprev, avisou mais 
uma vez que qualquer mudança 
deverá passar pela aprovação 
dos trabalhadores em assembleia 
específica, e que não aceitará um 
plano que reduza a qualidade dos 
planos atuais. 

A apresentação feita no sin-
dicato está disponível em nossa 
página da Internet:

www.sintaemasp.org.br
Juntos na luta, juntos na saúde!

ções do mercado das operadoras 
de saúde. Quanto às sugestões dos 
sindicatos, como, por exemplo, a 
criação de um fundo de reserva para 
ser investido em ações de promo-
ção à saúde, a empresa disse que 
somente poderá avaliar as ideias 
propostas após o término do pro-
cesso licitatório.

O mesmo se dá na questão da 
coparticipação, a qual a Sabesp fri-
sou que somente poderá avaliar a 
possibilidade de redução ou isenção 
depois da precificação dos planos. 
A comissão continuará firme na luta 
pelos planos de saúde com qualida-
de e nenhum direito a menos!

A apresentação está em nossa 
página na Internet:

www.sintaemasp.org.br

Sintaema em ação

O Sintaema se reuniu no dia 21 de agosto com a superintendência de RH e 
diretoria do Interior para tratar de diversas demandas dos trabalhadores e traba-
lhadoras que precisam ser esclarecidas e atendidas.

Entre os assuntos pautados
foram colocadas questões sobre:

-Segurança patrimonial nas áreas da Sabesp;
-Programa qualidade de Vida;
-Autoritarismo por parte de alguns gerentes nas áreas/assédio 

moral;
-Trabalho em finais de semana sem marcação de ponto;
-Plantão à distância;
-Compensação de horas/ponte de feriados;
-Plano de carreira dos encarregados (adequação das letras);
-Credenciamento da Rede Pão de Açúcar.

Vale destacar a seguinte solicitação: 
-Transferência/ Reposição de funcionários: o Sintaema solicitou 

à superintendência verificar a possibilidade de transferências de 
trabalhadores nas áreas devido ao fato de que no último concurso 
público houve um aumento de 341 vagas.

A CH pediu para que os nomes dos interessados fossem enviados até 
o dia 24 de agosto para a avaliação desta possibilidade.

A direção da Sabesp comprometeu-se a averiguar todas as demais 
questões levantadas. O sindicato acompanhará esse trâmite e cobrará as 
respostas. Juntos na luta!
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 Eleições Sindicais

Chapa “Unidade e Muita Luta”
é aclamada pelos trabalhadores

Nem mesmo o tempo fe-
chado impediu que centenas de 
trabalhadores comparecessem à 
Colônia de Férias em Nazaré Pau-
lista, no dia 25 de agosto, para 
eleger a nova diretoria que estará 
à frente do Sintaema nos próxi-
mos quatro anos, a Chapa “Uni-
dade e Muita Luta”, única inscrita 
no pleito. O evento concentrou 
mais de duas mil pessoas entre 
trabalhadores, seus familiares e 
convidados. 

Esta eleição foi atípica por 
dois motivos. O primeiro é que 
pela primeira vez o pleito se deu 
por assembleia de aclamação. O 
segundo motivo se deve a um 

fato inédito na direção do Sinta-
ema, que é a união das correntes 
políticas para fortalecer a luta da 
categoria, uma vez que, embora 
possam divergir em alguns as-

Assembleia reuniu centenas de associados em Nazaré Paulista que elegeram
por unanimidade a Chapa “Unidade e Muita Luta” para a gestão 2019-2023

Comissão eleitoral acompanhou todo o trâmite Parlamentares e convidados prestigiaram a assembleia

Uma grande festa para a categoria

Vale destacar que todo o processo eleitoral teve o trabalho desenvol-
vido pela Comissão, composta pelos trabalhadores eleitos José Albertino 
Pita da Cruz, Jadir José Silva Melo, Elezir Cândido Negrão e Pedro Vla-
dimir Paduan, e pelos diretores Edson de Souza Pinto e Antonio da Sil-
va (Ceará), com acompanhamento do advogado do sindicato, Dr. Ailton 
Alves da Silva.

A assembleia também contou com o apoio da equipe de trabalhado-
res do Sintaema que preparou a estrutura para que tudo ocorresse da 
melhor forma possível.  Parabéns a todos!

pectos, todas têm o mesmo obje-
tivo: a defesa dos trabalhadores e 
de seus direitos e conquistas.

“Vivemos sob um golpe, o 
saneamento corre o risco de ser 

privatizado através da MP 844/18, 
existe a ameaça da reforma da 
previdência e outros perigos imi-
nentes, portanto a unidade das 
correntes que irão compor a nova 

diretoria é o fortalecimento da 
luta dos trabalhadores”, afirmou 
o diretor de imprensa e presiden-
te eleito para a próxima gestão do 
Sintaema, José Faggian.

“Esta unidade representa as 
diferentes forças políticas juntas 
contra os ataques do governo 
Temer, vamos estar todos jun-
tos na luta em defesa de nossos 
valorosos trabalhadores”, disse 
o presidente do Sintaema, Rene 
Vicente”.

Outros membros da atual e 
futura diretoria do sindicato exal-
taram a nova composição que 
virá com muita disposição para 
enfrentar as batalhas futuras. 

Para levar apoio e desejar su-
cesso à diretoria, várias personali-
dades da política, do meio sindical 
e de partidos políticos estiveram na 
assembleia, entre eles o deputado 
federal Orlando Silva (PCdoB), a 
deputada estadual Leci Brandão 
(PCdoB), o presidente do PT de São 
Paulo, Paulo Fiorilo, o vice-presi-
dente do PT estadual, Jilmar Tatto, 
o presidente da CTB nacional, Adil-
son Araújo, o diretor de Relações 

Após a assembleia os compa-
nheiros e companheiras da catego-
ria festejaram com seus familiares 
a eleição da nova diretoria que com 

Internacionais da CTB, Nivaldo San-
tana, o presidente do Sintius, Carlos 
Platini, Joeferson Faccin, da CSP – 
Conlutas, o ex-deputado estadual 
Vanderlei Siraque, o ex-prefeito de 
São Bernardo do Campo, Luiz Ma-
rinho, o ex-presidente do Sindicato 
dos Metroviários, Flavio Godoi, o 
professor de física e membro do 
PCdoB, Rafael Purgato, e demais 
companheiros de jornada que abri-
lhantaram a assembleia.

Os problemas atuais que a 
classe trabalhadora e a população 
enfrentam com as políticas nefas-
tas do governo Temer e as tenta-
tivas de privatização do patrimônio 
público foram colocadas pela maio-
ria das explanações desses convi-
dados. 

Ao final, o presidente Rene 
conclamou a todos para as ba-
talhas que virão e agradeceu aos 
membros que não estarão mais na 
direção do sindicato na próxima 
gestão. 

“A renovação é necessária. 
Quero agradecer aos companheiros 
que estão deixando a diretoria pelo 
trabalho realizado que muito contri-
buiu na defesa da categoria. Tenho 
certeza que todos continuarão na 
luta, estamos juntos”, finalizou o 
presidente Rene Vicente.

empenho e garra representará os 
trabalhadores em suas mais justas 
reivindicações. Unidade e Muita 
Luta! Parabéns a todos!

Em breve disponibilizaremos 
mais imagens da assembleia na 
“Galeria de Fotos” em nossa página 
da Internet. www.sintaemasp.org.br
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Conforme publicamos na edi-
ção 883 do Jornal do Sintaema, 
houve reclamações por parte de 
algumas trabalhadoras da catego-
ria de que o auxílio-creche estava 
sendo pago de forma diferencia-
da para as mães que têm os filhos 
no Centro de Convivência Infantil 
(CCI), ou seja, um valor maior do 
que está no acordo coletivo.

Em reunião posterior com o 
Sintaema em julho, a CH confir-
mou que realmente, por uma si-
tuação excepcional, vem pagando 
valores maiores às mães que têm 
seus filhos no CCI.

Segundo a CH, a empresa 
que prestava serviço ao CCI rom-
peu o contrato e interrompeu as 
atividades no dia 30 de dezembro 
2017 alegando que as instalações 
do local onde o CCI estava funcio-

Frente ao impasse o sin-
dicato promoveu uma reunião 
de mediação com a Sabesp na 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego- SRTE, no 
dia 23 de agosto, e colocou sua 
pretensão de isonomia, ou seja, 
que o valor maior pago ao grupo 
de mães da CCI fosse estendido 
ao conjunto de mães/pais, e que 
o fato de a Sabesp pagar um va-

 Sabesp

Sobre o auxílio-creche:
será formada uma comissão

Reunião de mediação

nando não eram adequadas. 
A partir disso a Sabesp pas-

sou a reembolsar para as 55 
mães que utilizavam o CCI valo-
res maiores do que os reembol-
sado ao restante das outras tra-
balhadoras que têm seus filhos 
em outras creches na capital e no 
Interior.

A CH havia informado ain-

da que esse procedimento seria 
temporário até a conclusão da 
reforma no prédio para que o CCI 
retome suas atividades.

O Sintaema é a favor de que o 
CCI continue funcionando, porém 
sempre exigiu tratamento isonô-
mico a todas as trabalhadoras 
mães, o que, em nossa opinião, 
não aconteceu nesse caso.

lor maior do que o estabelecido 
no acordo coletivo sinaliza que o 
valor pago no acordo é inferior 
ao custo básico das creches em 
todo o Estado.

A Sabesp alegou que vem 
cumprindo o acordo coletivo e 
que essa situação é uma ques-
tão pontual e emergencial, e que, 
portanto não estaria em desa-
cordo com a isonomia salarial. 

Como resultado da mediação, fi-
cou decidido que o sindicato vai 
formar uma Comissão para con-
tinuar as negociações com a em-
presa, que se mostrou disposta 
a realizar estudos nesse sentido, 
e com representantes das mães 
para resolver a questão até o 
próximo acordo coletivo.

Estamos juntos com todas 
as mães!

Trabalhadores da Adução do Ipiranga
estão juntos na luta contra a MP da sede e da conta alta. 

Todos contra a privatização do saneamento!

Os companheiros e companheiras da Águas de Jaú e da Sanej 
aprovaram em assembleias no dia 29 de agosto a proposta 

negociada pelo Sintaema com importantes avanços, entre eles:

-Reajuste salarial de 1,69%;
-Reajuste do piso salarial que passou para R$992,00;
-Reajuste do valor do vale-refeição, que passou para R$21,15;
-Reajuste do valor do vale-café, que passou para R$ 4,27;
-Concessão de auxílio-creche para crianças com até 6 anos e 11 

meses;
-Abono de R$270,00 para todos os funcionários com cargos abaixo 

do nível de analista;
-Fornecimento de cesta básica para todos os funcionários afastados 

por auxílio-doença por um período de 36 meses e para funcionários 
afastados por acidente de trabalho por um período de 48 meses;

-Extinção do desconto do titular do plano de saúde, a partir da data 
de assinatura do acordo;

-Concessão de salário substituição para substituições superiores a 
15 dias;

-Realização de estudos para implantação da lavagem do uniforme.

 Empresas privadas

Acordo fechado
com avanços na

Águas de Jaú e Sanej

Vale ressaltar que os reajustes serão retroativos 
a maio. Parabéns a todos pelas importantes 

conquistas no acordo coletivo!

Águas de Jaú

Sanej

Sobre a lavagem e desinfecção de uniformes
Devido à denúncia de que a 

Sabesp não estaria cumprindo a 
Lei que trata sobre lavagem e de-
sinfecção de uniformes o Sintae-
ma pediu uma mesa de entendi-
mento na Secretaria Regional do 
Trabalho – SRT-SP com a Sabesp 
e a presença do auditor fiscal, o 
que ocorreu no dia 10 de agosto.

 A Sabesp informou que já 
oferece Kit de lavagem para em-
pregados expostos a agentes 
biológicos e que em 2008 foi 
feita uma experiência com uma 
lavanderia contratada, porém que 
grande parte dos trabalhadores 

não aderiu à iniciativa.
Como resultado da mesa foi 

decidido que serão reiteradas as 
informações aos empregados 
sobre os riscos e procedimen-
tos seguros sobre lavagem de 
uniformes com o Kit fornecido 

e descarte seguro dos resídu-
os. Além disso, a Sabesp deve-
rá apresentar um plano de ação 
para atender a alguns requisitos 
que tratam do assunto.

Juntos na luta, juntos na saú-
de do trabalhador!
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 MP 844/18

Trabalhadores unidos
contra a privatização do saneamento

Cresce o movimento contra a MP intempestiva que traz retrocessos ao setor do saneamento

Trabalhadores em protestos
contra a MP da Sede e da conta alta! 

Audiência reforçou a necessidade da luta contra a MPNo “Dia Nacional de Mobiliza-
ção contra a MP da Sede e da Conta 
Alta”, centenas de trabalhadores da 
Sabesp de diversas áreas do Esta-
do fizeram protestos na manhã de 
30 de agosto contra a MP 844/18 
que abre as portas do saneamento 
básico para as empresas privadas.

O ato ocorreu em vários Esta-
dos brasileiros onde companheiros 

e companheiras de outras empre-
sas de água também levantaram 
suas bandeiras contra o desmonte 
que a MP pode trazer no setor de 
saneamento, uma vez que acaba 
com o subsídio cruzado, impor-
tante ferramenta social que garante 
o acesso ao saneamento a muni-
cípios mais carentes, e entrega o 
setor para a iniciativa privada.

Trabalhadores da Sabesp, sindicatos, associações e entidades da 
Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental lotaram o auditório Franco 
Montoro, na Alesp, no mesmo dia 30, em audiência pública para mostrar o 
quão a MP 844/18 é prejudicial para a população e para os trabalhadores.

Mooca Campo Limpo Freguesia do Ó

Franca

“Temer foi a Davos com gerentes 
de grandes empresas que utilizam 
a água como matéria prima, os 
aquíferos, para entregar nosso bem 
para as multinacionais”

Rene Vicente- presidente do Sintaema

“Querem claramente tratar a 
água como mercadoria, quem tem 
dinheiro consome, quem não tem 
fica excluído. A população precisa 
estar consciente da necessidade de 
se combater essa MP do governo 
golpista de Temer”.  

José Faggian, diretor de imprensa e 
vice-presidente do Sintaema.

“Com essa MP os pequenos 
municípios é que vão pagar a 
conta mais alta, haverá problema 
na cobertura dos serviços para as 
cidades mais carentes”.

Pierre Ribeiro – Diretor e Conselheiro 
da ABES

A iniciativa privada, por sua 
vez, não quer saber se a popula-
ção vai ter água ou não, ela quer 
o lucro, e centenas de cidades do 
mundo tiveram a experiência de 
privatizar a água e depois retomá-
-la pelo poder público porque não 
deu certo, privatizar não é alterna-
tiva, é precarização de um serviço 
essencial ao povo.

“É um fim de feira, um governo 
sem condições nenhuma de 
administrar o país querer propor essa 
medida para promover o desmonte 
e servir a uma pequena parcela da 
população. A deputada Leci está com 
os trabalhadores e o povo nesta luta”.

Donizete Freitas – Assessor 
parlamentar da deputada estadual Leci 
Brandão (PCdoB)

“É preciso combater com 
veemência esta MP, a titularidade 
precisa continuar com os municípios, 
não podemos perder o subsídio 
cruzado. Todas as entidades que 
lutam em defesa do saneamento 
público estão juntas contra essa 
medida”.

Gustavo Arthur – Coordenador da 
Assemae

“A lei 11.445/07 (Lei nacional 
do Saneamento Básico) foi uma 
conquista histórica no saneamento 
porque sintetizou o conceito possível 
dos vários atores do setor e trouxe 
importantes melhorias, portanto, 
qualquer alteração deveria passar 
pela aprovação da sociedade. 
Não podemos nos conformar que 
muitos ainda não tenham acesso ao 
saneamento, vamos lutar para que 
essa MP seja derrubada”.

Edson Aparecido da Silva – Assessor 
de saneamento da FNU

“Não podemos ser roubados 
novamente. Daqui a pouco vão estar 
chegando com navios nos portos para 
pegar escravos”

Francisca Adalgisa – Presidente da APU

“Este governo deu golpe não 
somente nos trabalhadores, mas em 
toda a Nação, o capital assumiu seu 
papel e estamos pagando um preço 
alto por essa entrega. Vamos lutar”.

Carlos Platini – Presidente do Sintius

“Precisamos organizar um 
movimento em âmbito nacional para 
barrar esta MP que vai destruir o 
sistema de saneamento no Brasil, 
e sabemos que quem vai pagar a 
conta será o povo mais pobre do 
país”.

Antonio da Silva (Ceará) – 
Secretário Geral do Sintaema

“Este governo está na 
contramão do que é o papel 
do Estado, do conceito de 
universalização da água. Privatizar o 
saneamento é garantir às empresas 
privadas que detenham o acesso à 
agua. Nossa soberania está em jogo, 
mas unidos, trabalhadores e o povo, 
alcançaremos a vitória”.

Wander Geraldo – Assessor do 
deputado federal Orlando Silva (PCdoB)

“Não podemos pagar a conta 
do golpe, esta MP não pode virar 
política de Estado, vamos todos lutar 
juntos”.

Nelson Rocha – Sindae Campinas

Confira as principais citações da audiência: A luta contra a MP 844/18 
continua, e como formas de atuação 
as entidades estudam entrar com 
medidas judiciais, intensificar o apoio 
por parte dos parlamentares e a 
mobilização máxima do setor.

Vale destacar que já existe uma 
agenda para o dia 5 de setembro, em 
Brasília: continuação das articulações 
da Câmara e Senado e  Audiência 
Pública sobre a MP no Senado.

Os trabalhadores estão de 
parabéns pela combatividade e 
mobilização demonstrados durante 
toda a movimentação do dia 30.

Todos juntos contra 
a privatização do 

saneamento!
Não à MP da sede
e da conta alta!

Diadema Lapa Polo Vila Maria

Penha Mirante São Mateus

Pirituba Leopoldina Itaquera

Complexo Barueri

Guarapiranga

Campo Limpo e Várzea Paulista

Polo de Manutenção São Miguel Paulista
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Para tratar das demandas dos trabalhadores e trabalhadoras da CE-
TESB o Sintaema se reuniu com o diretor de gestão corporativa da em-
presa, Waldir Agnello, no dia 20 de agosto.

Vitória do Trabalhador!
Em 2014, sem qualquer moti-

vo, o trabalhador Jacinto Pereira, 
da Gerência da Sabesp de Assis, 
foi dispensado pela empresa. 

O companheiro procurou o 
sindicato e promoveu uma re-
clamação trabalhista pleiteando 
a anulação da dispensa, a reinte-
gração e o pagamento dos salá-
rios por conta da inexistência da 
motivação.

O pedido de reintegração foi 
julgado improcedente e a rein-
tegração foi indeferida, porém 
o sindicato apresentou recurso 
para o Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região-Campinas, 
onde a sentença foi reformada e 
a Sabesp condenada a proceder 
com a reintegração. 

 Notícias do Jurídico  Cetesb

Sobre a ação dos aposentados 
que se encontram na ativa

 Conforme informamos 
na edição 885 do Jornal do 
Sintaema, o Departamento 
Jurídico do sindicato ingres-
sará com ação com o obje-
tivo de o trabalhador apo-
sentado não mais contribuir 
para o INSS.

O prazo para que o 
trabalhador entregue os 
documentos ao Diretor 
do sindicato, ao Delegado 
Sindical ou no Departamento 
Jurídico foi prolongado para 
até o dia 21 de setembro. Os 
documentos também podem 
ser enviados pelo e-mail: 
juridico@sintaema.com.br.

Estamos juntos na luta e 
na justiça!

Frente aos fatos a empresa 
não apresentou recurso ao TST e 
o trabalhador foi reintegrado. Vale 
ressaltar que o companheiro re-
ceberá o pagamento dos salários 
devidamente calculados.

Graças a esta persistência e 
luta o desfecho foi favorável! Pa-
rabéns! Estamos juntos!

O Departamento de 
Esporte, Cultura e Lazer 
vai promover uma gran-
de festa em alusão ao Dia 
das Crianças. Os peque-
nos poderão se divertir 
muito com futebol de sa-
lão, guerra de cotonetes, 
cama elástica, piscina de 
bolinhas e tobogã.

 Colônia de férias

Festa para a criançada na Colônia

Também teremos deli-
ciosas guloseimas: pipo-
ca doce/ salgada, algo-
dão doce e crepe suíço. 
Durante o evento serão 
distribuídos brindes-sur-
presas.

E para finalizar com 
chave de ouro teremos um 
baile às 22h com um DJ.

Dia 13 de outubro 
(sábado), das 12
as 18h na colônia 

de férias em 
Nazaré Paulista

Sintaema em ação

Acompanhado do auditor Keyton Pedreira,
o sindicato abordou pontos importantes

solicitados pelos companheiros e companheiras:

-Seguro de vida: extensão do seguro para os aposentados;
-Banco de horas: hoje o banco de horas pode ser mensal ou 

semestral, e a discussão parte para a possibilidade de ser anual e 
constar no acordo coletivo;

-Horário de almoço: existe a reivindicação por parte de alguns 
trabalhadores de fazer ½ hora de almoço, por isso este assunto 
também foi pauta da reunião;

-PPR: criação de uma comissão para acompanhar o 
desenvolvimento das metas estabelecidas, bem como verificar o 
grau de dificuldade em se alcançar determinadas metas.

O Sintaema colocou essas 
demandas no sentido de que 
tudo o que for discutido seja 
favorável aos trabalhadores, 
que vá ao encontro de seus 

anseios e que não haja ne-
nhum tipo de perdas na qua-
lidade das condições de traba-
lho, e qualquer alteração será 
referendada em assembleia.

O diretor se comprometeu a analisar 
todas as questões.

Vamos acompanhar, estamos juntos 
nesta luta dos cetesbianos!


