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GALVÃO ENGENHARIA FAZ SACANAGEM E QUER 
TRANSFERIR A CONTA PARA OS TRABALHADORES

Mais uma rodada de negociação aconteceu 
nesta segunda- feira, dia 11 de maio, na Tubarão 
Saneamento. Estiverem reunidos pelo Sintaema, 
os dirigentes Odair R. da Silva e Américo dos S. 
Filho e, pela empresa, o diretor financeiro, Paulo 
Eduardo Canalles, o advogado, dr. Murilo G. dos 
Reis, e a funcionária responsável pela ETA de Tu-
barão, Vanessa Villela de Souza.

Outra reunião frustrante, na medida em que 
a Empresa propôs pagar apenas 6,5% do INPC, 
repassando automaticamente este índice para 
as demais cláusulas econômicas como: vale-ali-
mentação, abono de natal, auxílio creche, entre 
outras. 

Diante de tal proposta manifestamos nossa 
negativa, haja vista que 6.5% não atinge nem o 
índice oficial da inflação que é de 8.34% e, por-
tanto, vamos lutar para repor aquilo que os tra-
balhadores perderam no período de 1° de maio  
a 30 de abril de 2015.

Além desta proposta de briga quanto à infla-
ção, as demais cláusulas não estão contempladas 
com o índice maior, bem como não há proposta de 
avanço para as novas cláusulas - caso da gratifica-
ção para dirigir, redução da jornada de trabalho e 
gratificação de férias, além de outras.

Os dirigentes do Sintaema manifestaram ao 
dr. Murilo Reis e ao diretor Paulo Canalles que 
não adianta buscar uma alternativa para o acor-
do coletivo se a Empresa não tiver disposição de 
pagar o INPC integral do período. Não tem con-
versa mole! O INPC tem que ser pago integral e 
os reajustes têm que ser acima da inflação para 
as demais cláusulas econômicas. 

Reunião de negociação permanece sem avanços.

Os representantes da Empresa ficaram de 
construir uma proposta melhor para os trabalha-
dores (as) da Tubarão Saneamento até a próxima 
segunda, dia 18. A proposta oficial da Empresa 
será apresentada a categoria que deliberará os 
rumos da campanha salarial. Até agora só nos 
apresentaram como reduzir o custo dos traba-
lhadores. O COBERTOR DA TUBARÃO SANEA-
MENTO É CURTO, DEVE SER  PRA GATO, SÓ CO-
BRE OS PÉS!

Os acionistas majoritários da Galvão que ti-
rem o dinheiro do bolso e repassem para aque-
les que movimentam a empresa. Eles ganharam 
muito dinheiro nos contratos da Petrobrás, ago-
ra devolvam para quem merece “OS (AS) TRABA-
LHADORES (AS)”.

Vamos continuar negociando e mobilizando 
a categoria, para um acordo bom para todos (as)!

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!


