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OS JATOS LAVADOS PASSAM POR ITAPOÁ: 
QUEREM QUE OS TRABALHADORES PAGUEM A CONTA

Neste dia 12 de maio realizamos mais uma 
rodada de negociações com a Itapoá Sanea-
mento. Estiveram presentes pelo Sindicato os 
dirigentes Odair R. da Silva e Américo dos S. 
Filho e o advogado Daniel Mello e, pela Em-
presa, Tiago Bin e o advogado Murilo Reis.

Esta foi mais uma reunião para ser esque-
cida, visto a falta de reconhecimento e valo-
rização dos trabalhadores (as) por parte da 
Itapoá Saneamento. 

Infelizmente nesta reunião não recebe-
mos qualquer proposta ou algo que possa in-
dicar avanço nas negociações. A empresa não 
teve nem disposição para discutir o reajuste 
no INPC (inflação de 01 de maio de 2014 a 30 
de abril de 2015, que fechou com índice de 
8,34%), quanto mais para debater os avanços 
de cláusulas como: vale-alimentação, abono 
de natal, auxílio creche, entre outras.

Segundo os representantes da Empresa, 
será feito um esforço para buscar, junto aos 
acionistas (OS JATOS DA VIDA), algo mais con-
creto para oferecer à categoria até o dia 19 de 
maio. Diante desta possibilidade - de vir algo 
ou de não vir nada- ESTAMOS  CONVOCANDO 
TODOS(AS) TRABALHADORES DA ITAPOÁ SA-
NEAMENTO PARA UMA REUNIÃO QUE SERÁ 
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO, ÀS 16H, NA  

Reunião de negociação permanece sem avanços.

ETA 1 (Av. Brasília, sem número), para ava-
liar o quadro e juntos decidirmos pelo melhor 
caminho frente as negociações da campanha 
salarial 2015.

É importante salientar que será preciso 
coragem e muita disposição dos trabalhado-
res (as) para avançarmos nas negociações. A 
história dos trabalhadores (as) no Brasil e no 
mundo comprova que é através da luta que se 
conquista direitos e, se for necessário, vamos 
à luta! 

Se o problema é a falta de dinheiro, que 
aqueles (A JATO) que se beneficiaram (en-
chendo os bolsos) com os contratos na Petro-
brás - repartam seus lucros. Não vamos pagar 
essa conta! VAMOS À LUTA!

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES! 
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