Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - Nº 231 - 4 de Janeiro de 2022

Aos trabalhadores da ÁGUAS DA CONDESSA S.A

Assembleia geral para avaliação da pauta do
Acordo Coletivo de Trabalho 2021-2022, no dia 6/01
Participe da assembleia que vai definir o acordo coletivo de trabalho. Será nesta
quinta, dia 6, na sede da empresa, Praça Garcia, 20 – Centro – Paraíba do Sul/RJ,
com a primeira convocação às 10h, e em segunda e última convocação às 10h30h.

Veja os principais pontos da proposta:
CORREÇÃO SALARIAL - Percentual de 8%,
calculado com base em parte do INPC acumulado no período de 12/2020 a 09/2021.
PISO SALARIAL - R$ 1.335,96.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - R$ 32,02.
CAFÉ DA MANHÃ - R$ 6,48.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
PLANO DE SAÚDE BÁSICO – Sendo integralmente pago pela empresa, em relação
ao titular do convênio contratado, ou seja, o trabalhador.
AUXÍLIO-CRECHE - Auxílio indenizatório para ressarcir às funcionárias, em até 50%
do piso da categoria, concedido a contar do término da licença-maternidade e para
crianças com idade de até sete anos incompletos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DOS TRABALHADORES DA EMPRESA ÁGUAS DA CONDESSA S.A
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE SANEAMENTO BÁSICO E
MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO – SINTSAMA-RJ, através de seu Presidente, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da Empresa ÁGUAS DA
CONDESSA S.A, para Assembleia Geral Extraordinária no dia 06 de janeiro de 2022, na sede da empresa,
situada na Praça Garcia, 20 – Centro – Paraíba do Sul/RJ, com a primeira convocação às 10h, e em segunda e
última convocação às 10:30h com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 ; 2) Informes gerais. Rio
de Janeiro, 04 de janeiro de 2022. HUMBERTO LUIZ NUNES DE LEMOS – Presidente do SINTSAMA-RJ.
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Veja por que é importante você ser sócio do Sindicato
1- Para fortalecer o Sintsama-RJ na mesa de negociação com a empresa. Quanto mais
filiados, mais força o Sindicato tem para trazer conquistas para os trabalhadores.
2- O Sindicato vive unicamente das contribuições dos trabalhadores, não existe
financiamento externo para manter a entidade funcionando.
Com o fim do imposto sindical a necessidade de filiação aumento mais ainda.

3 - Além de fortalecer seu Sindicato para a luta em defesa dos
seus direitos, você tem um conjunto de benefícios. Veja alguns:
Atendimento Jurídico especializado na área trabalhista;
Atendimento Jurídico especializado na área cível;
Atendimento Jurídico especializado na área previdenciária;
Também temos atendimento dentário para os sócios e dependentes.

Para os sócios, o Sintsama-RJ oferece convênio com a Masterclin:
Que dá desconto em milhares de estabelecimentos. Veja alguns abaixo e conheça
os demais através do site: https://cartaomasterclin.com.br/

Quem é sócio também tem direito a utilizar a subsede Campestre em Japeri.
Ampla área de lazer para você e sua família. Instalação com piscina, campo de
futebol, salão de jogos, churrasqueira e salão de festas. Funcionamento de quarta a
domingo, das 9h às 17h. Faça sua visita: (21) 98555-7674. Local: Japeri - Estrada de
Jaceruba, 112, KM 56.
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