ACT IABAS 2020-2021
Mesmo na pandemia, conquistamos um reajuste salarial de 2,44% aos nossos companheiros
do Iabas
O Sindicomunitário-SP mais uma vez mostra a sua força quando o assunto é a defesa dos direitos
dos seus representados. Em um ano bem atípico, por conta dessa pandemia que tem assolado o Brasil
e o mundo, não medimos esforços em garantir os direitos dos trabalhadores contratados pela OS
(Organização Social) Iabas.
Graças a posição firme da presidente interina Maria Luísa e de toda a diretoria, foi possível
alcançar um aumento de 2,44% sobre as cláusulas econômicas: SALÁRIO, VALE REFEIÇÃO, VALE
ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO CRECHE e a manutenção de todas as demais cláusulas sociais no ACT
(Acordo Coletivo de Trabalho) deste ano. O ACT tem vigência de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho
de 2021.
Foram muitas as conversas e negociações com o Iabas, sempre buscando garantir as conquistas
dos anos anteriores que constam em nossos ACT’s. É importante ressaltar que este Acordo Coletivo
de Trabalho 2020-2021 atinge somente os trabalhadores contratados pelo Iabas, com quem
negociamos a parte, pois ela não é representada pelo Sindhosfil (sindicato patronal que representa
diversas OS’s).
Claro que gostaríamos que o aumento tivesse sido maior, porém temos que avaliar que o momento
é de cautela e de dificuldades, pois muitas categorias tiveram seus postos de trabalho extintos e seus
salários reduzidos devido ao novo coronavírus.
O Sindicomunitário-SP tem sido muito firme em sua posição desde que foi implantada a Reforma
Trabalhista em 2017, que flexibilizou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e permitiu a retirada
de direitos da classe trabalhadora. Assim, desde então adotamos e insistimos no lema “NENHUM
DIREITO A MENOS”.
Para além dessas negociações, o sindicato, desde o início da pandemia, tem cobrado tanto da
SMS (Secretaria Municipal de Saúde) como dos contratantes o fornecimento de EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual) para os trabalhadores e teve até que entrar com ações na Justiça para garantir
essa proteção. Como esses EPI’s não estavam chegando aos trabalhadores, o nosso sindicato, em
parceria com um grupo de voluntários denominado ‘Corrente de Amor pelo SUS’, liderado pela Médica
Pediatra Dra. Patrícia Terrível, fornecemos protetores faciais para os nossos representados,
independentemente de serem sócios ou não, pois o sindicato se preocupa com a vida de todos e todas.
Nossos parabéns e agradecimento a todas as companheiras e companheiros da categoria
contratados pelo Iabas por seu apoio e confiança em seu sindicato! Somente com nossa união e
determinação pudemos chegar a essas conquistas!
Para maiores e melhores informações, consulte o site do Sindicomunitário-SP
(www.sindicomunitario.org.br) ou entre em contato diretamente com um diretor do sindicato em sua
região.
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