BOLETIM INFORMATIVO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SAAE - SINDSAAE

outubro 2018

NÃO É ASSIM PRESIDENTE!

Em novembro deste ano, o SINDSAAE completa 30 anos

de lutas à serviço dos funcionários do SAAE, dos demais
trabalhadores enquanto classe e em defesa do saneamento
público e de qualidade para todos.
Temos história. Não precisamos provar nada.
Nossas lutas e conquistas são reconhecidas pela categoria e
por grande parcela da população, não havendo necessidade
de enumera-las.
Somos o representante legal dos trabalhadores do SAAE.
Por incrível que pareça, a Presidência e as Direções Geral e
Administrativa do SAAE insistem em desrespeitar e ignorar
a importância do SINDSAAE, para a melhoria da qualidade da prestação de serviços e, para a manutenção do SAAE
como patrimônio do povo de Jacareí.
Na base do autoritarismo, através de uma Circular, sem sequer contatar o SINDSAAE, a Presidência do SAAE ataca a
autonomia sindical e o direito de organização dos trabalhadores, criando obstáculos para realização de assembleias e,
até mesmo, para a coleta de votos em nossa eleição sindical.
Impressionante! Nos 30 anos de existência do SINDSAAE,
nenhum presidente da Autarquia, até então, havia adotado
esta postura contra os trabalhadores. E olha, que no comando do SAAE estão dois servidores de carreira, agora comissionados. Um deles, Diretor Geral da Administração anterior, de confiança do ex prefeito e do ex presidente do SAAE.

Na base do ¨vale tudo¨, a exemplo do que assistimos na
política nacional, da noite para o dia, a confiança do PT é
transferida para o PSDB.
É mole?
E não para por aí.
O assédio moral das chefias sobre os trabalhadores (as) de
carreira corre solto. A ponto de expor os trabalhadores (as)
a tamanho constrangimento, afastando-os (as) do trabalho,
desnecessariamente, no transcorrer de PAs, que poderiam
ser evitados pelas chefias com a adoção de outras medidas
administrativas.
Absurdo! Chegamos ao ponto de admitir possível coação,
por parte de chefias, sobre testemunhas de defesa dos trabalhadores (as) em processos administrativos…e por aí vai.
Quem de fato executa as políticas públicas de uma Administração são os trabalhadores de carreira. Portanto, torna-se difícil desconsiderar o efeito na qualidade da prestação
de serviços à população, quando os trabalhadores (as) do
SAAE são tratados desta forma.
Uma pesquisa interna, com voto secreto dos trabalhadores
(as) de carreira, sem FG, não comissionados, confirmaria
a má avaliação da Direção do Saae referente ao tratamento
dado aos trabalhadores (as).
Apesar de tudo, continuaremos na luta, como sempre estivemos.

NÃO É ASSIM PRESIDENTE!

Fortaleça nossa luta, sindicalize-se.
Site: www.sindsaae.org.br email: sindsaae@uol.com.br Tel: 12 3952-7981
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