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CAMPANHA SALARIAL NA TUBARÃO VAI 
EXIGIR MUITA DISPOSIÇÃO DE LUTA

Neste dia 17 de abril foi realizada mais uma re-
união de negociação entre o Sindicato e a TUBARÃO 
SANEAMENTO. Estiveram presentes pelo Sindicato 
os dirigentes Odair  R. da Silva e Genilson Gomes  
e o advogado Daniel Mello e, pela Empresa, Paulo 
Eduardo Canalles e o advogado Dr. Murilo Reis.

Os representantes da TUBARÃO fizeram um 
rosário de lamentações afirmando que, a princípio, 
neste ano só será possível renovar o Acordo Cole-
tivo vigente, sem possibilidades de aumento real de 
salários e nem de aumento nas cláusulas econômi-
cas existentes, além de dificuldades para novas 
cláusulas sociais.

Os dirigentes do Sindicato foram claros e obje-
tivos ressaltando que é preciso levar a proposta da 
categoria aos Diretores da empresa.

Segundo os representantes da empresa, as 
linhas de crédito estão fechadas para as empresas 
do setor como é o caso da Queiroz Galvão, que tem 
a TUBARÃO SANEAMENTO no grupo. Por que será 
que  o crédito foi suspenso? Será que foi devido a 
OPERAÇÃO LAVA JATO? O que fizeram esses em-
presários para que novos financiamentos fossem 
negados?  Se houve sacanagem, foram os trabalha-
dores ou os empresários que meteram a mão na cum-
buca? Quem fez é que tem que pagar a conta!

Não somos nós, trabalhadores, que estamos 
sendo indiciados por cometer atos ilícitos e nós não 
iremos pagar mais essa conta. Não adianta os repre-
sentantes da Empresa endurecerem e rebaixarem a 
proposta.

Reunião de negociação do sindicato com a Tubarão Saneamento 
termina sem avanços concretos.

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Vamos exigir a valorização dos trabalhadores, 
com pagamento integral do INPC, REAJUSTE NO 
VALE ALIMENTAÇÃO, ABONO DE NATAL, CRECHE, 
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA  6H 
NAS  ETAS, AUMENTO REAL DE SALÁRIOS, IMPLAN-
TAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PARA DIRIGIR e outras 
mais.

Os representantes da TUBARÃO SANEAMENTO 
comprometeram-se  em  discutir com os acionistas 
da Empresa e uma contraproposta deverá ser apre-
sentada até inicio de maio.

Companheiros (as), as negociações estão ape-
nas começando, mas já dá para perceber que exi-
girá muita disposição de luta para que nossas con-
quistas sejam mantidas e ampliadas.

Vamos nos manter  unidos e mobilizados para 
enfrentar mais essa batalha!


