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Sintaema Empresa
ICV/Abril - inflação 5,81%  + 1,69= 7,5% 5.83% de INPC + 0,48% de reajuste = 6.3%

Vale-alimentação R$ 15,50 x 22 dias = R$ 341,00
R$ 341 + R$ 65 = R$ 406
R$ 406 x 12% = 48,72
R$ 406 + 48,72 = R$ 454,72
R$ 454,72 ÷ 22 = 20,66

R$ 15,50 atual x 11% de reajuste = 1.70%
17,20 dia x 22 dias = 378,44 
378,44 + R$ 65,00 (cesta básica)
R$ 443,40 ÷ 22 = R$ 20,15 dia

Abono Natal R$ 150,00 R$ 100,00

Anuênio 1% Não

Gratificação para dirigir R$ 200,00 Não

Prêmio assiduidade R$ 50,00 Não

Auxílio Creche R$ 200,00 R$ 100,00 só para mães

PLR 2 folhas com encargos PPR com apuração entre maio/2014 e abril/2015 
e distribuição de 50% de 1 salário em junho/2015

Licença Prêmio a cada 5 anos 30 dias Não

Gratificação Férias R$ 150,00 Não

Dirigentes do Sintaema e 
representantes da Itapoá 
Saneamento se reuniram na última 

quinta-feira (03/07), na sede da entidade, 
para mais uma rodada de negociações 
Participaram da reunião os representantes 
da empresa, o advogado Dario Neto, o 
gerente de RH Tiago Bin e os diretores 
Renato e José Mauro. Em reunião com 
os trabalhadores, no dia 22 de maio, o 
Sintaema havia apresentado uma nova 
contraproposta ao Dario. Em 25 de junho, 
a Itapoá enviou uma proposta rebaixada, 
chamando a entidade para a briga. Os 
representantes da empresa afirmaram 
que as negociações chegaram ao limite. 
Devido à falta de vontade da empresa 
em avançar, o encontro foi marcado por muita 
tensão entre trabalhadores e patrões. De acordo 
com os diretores do Sintaema, Odair e Paladini, a 
negociação exigiu muito esforço e pressão para que 
fosse possível construir uma proposta na mesa de 

Nova proposta
Dirigentes do Sintaema se reúnem com diretores da Itapoá 

Saneamento

negociação. “A proposta ainda não é a ideal, mas é 
a possível para o momento”, afirmou Odair. Cabe 
agora aos trabalhadores discutir e avaliar a proposta.  
Veja na tabela abaixo nossas propostas e as da Itapoá 
Saneamento:
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