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Na manhã do dia 10 de abril, os dirigentes do 
Sintaema, Odair Silva e Meark Batista, estiveram 
reunidos com Thiago Bin e Renato Camargo, 
da Itapoá Saneamento, com Paulo Eduardo 
Canalles, da Tubarão Saneamento, e com o ad-
vogado Dr. Murilo Reis, que mediará as nego-
ciações relacionadas ao ACT 2015/2016.

Nesta primeira reunião buscou-se formatar a 
dinâmica para as reuniões. Ficou definido que 
a Itapoá Saneamento e a Tubarão Saneamento 
terão negociações separadas, devido à diferença 
na realidade das duas Empresas. Diante deste 
consenso, a próxima reunião ficou marcada para 
dia 17 de abril, das 10h às 12 e das 14h às 16h.

Mesmo que as reuniões aconteçam em Flo-
rianópolis, devemos fazer com que os represen-
tantes do Sintaema em Itapoá e em Tubarão partici-
pem das discussões e mantenham os trabalhadores 
informados sobre o andamento das negociações.

INICIADA AS NEGOCIAÇÕES DO ACT 
2015/2016 NA ITAPOÁ SANEAMENTO 

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Para que possamos garantir que as infor-
mações sobre as negociações e outras pau-
tas da categoria cheguem até você com mais 
rapidez e eficiência, solicitamos que ENVIE 
SEU EMAIL para imprensa@sintaema.org.
br, com NOME, FUNÇÃO E EMAIL DE CONTA-
TO, a fim de que possamos realizar o cadas-
tramento de todos os (as) trabalhadores (as) 
em nosso sistema. ENVIE SEU E MAIL o quan-
to antes e fique por dentro das novidades.

Companheiros (as), ao iniciar uma campanha 
salarial é natural que os patrões chorem as pitan-
gas alegando dificuldades financeiras. Contudo, 
sem o esforço e o trabalho de todos (as) não 
existiria a empresa, portanto devemos e mere-
cemos receber aumentos em nossos salários, 
com ganhos reais, e em nossos benefícios, como 
Vale Alimentação e outros.

A unidade dos trabalhadores (as) e a confiança 
na Direção do Sindicato são fundamentais para 
avançarmos em novas conquistas econômicas e 
sociais.
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