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Expediente:
NASCENTE - Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores
em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região

Sede: Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura - (21) 2102-3437
Sub-sede - Campo Grande: Rua Viúva Dantas, 627 - (21) 2412-9770
Sub-sede - Belford Roxo: Rua Vereador Albertino Guedes, 177 Bairro das Graças - (21) 3748-1401
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• Cesta Básica de R$ 150, retroativa a fevereiro, assim como piso de R$ 1.370, além da garantia da 
PR, ticket refeição e a perspectiva de pagamento do índice da inflação já no próximo acordo para todas 
as funções. Também foi conquistada a escala 12x12x60 e a exclusão total do Banco de Horas. 

Após a aprovação, o Sindicato já está disponibilizando o zap (21 98555-7674), o telefone 2102-3434 
e o email sintsama-rj@sintsama-rj.org.br para a categoria apresentar propostas para a pauta do 
próximo ACT. O Sindicato também reforça a importância da filiação para fortalecer a luta dos 
trabalhadores! Seja sócio, juntos somos mais fortes.

 

Na assembleia também estiveram presentes os diretores executivos do Sintsama-RJ, Marcelo, Lima e 
Roberto Rodrigues.

Em assembleia lotada, trabalhadores da Iguá Engenharia
aprovam acordo coletivo 2022/23 por unanimidade 

Centenas de trabalhadores e trabalhadoras da Iguá lotaram a sede do 
Sintsama-RJ, em Cascadura, para assembleia geral. Os funcionários dos 
municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes participaram da assembleia 
de forma virtual. 

Após a direção do Sindicato apresentar a contraproposta da empresa e 
realizar os debates, foi colocado em votação o acordo coletivo. Por 
unanimidade, os trabalhadores aprovaram o primeiro ACT da categoria. 

A mesa da assembleia foi conduzida pelo presidente do Sintsama-RJ, 
Humberto Lemos, e os diretores Joca e João Xavier e o vice-presidente do 
Sindicato e presidente da CTB-RJ, Paulo Farias. 

Foram aprovadas as seguintes conquistas: 

IGUÁ ENGENHARIA

Trabalhadores aprovam acordo coletivo


