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ACT 2015/2016: SINTAEMA PEDE MEDIAÇÃO NA 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO
Na tarde desta segunda-feira, dia 22 de ju-

nho, o diretor do Sintaema, Meark Rafael Batis-
ta, juntamente com o assessor jurídico, Daniel 
C. S. Mello, protocolaram, na Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT), um pedido de me-
diação do processo de negociação coletiva com 
a Empresa Tubarão Saneamento, visto a contra-
proposta vergonhosa apresentada pela Empresa  
que não atende os interesses da categoria.

Durante as rodadas de negociações, a Empre-
sa propôs somente o pagamento de 6,5% sendo 
que a inflação do período fechou com índice de 
8,34%. NADA DE AVANÇOS NO VALE-ALIMEN-
TAÇÃO, NADA DE AUMENTO REAL DE SALÁRIO, 
ALÉM DE ATACAR OS TRABALHADORES COM A 
REDUÇÃO DO PPR. 

A Tubarão Saneamento alega dificuldades fi-
nanceiras e afirma que está com a conta bancá-
ria bloqueada em virtude da operação Lava Jato 
(fez lambança e quer transferir a conta para os 
trabalhadores!!)

Que os acionistas majoritários, aqueles mes-
mos que ganharam muito dinheiro nos contratos 
da Petrobrás, apresentem uma proposta decen-
te para quem verdadeiramente merece reconhe-
cimento: os trabalhadores! 

A CATEGORIA NÃO VAI PAGAR A CONTA 
DOS LAVA JATO!

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO SERÁ 
REALIZADA NO DIA 29/06

O pedido de mediação do processo de negociação 
coletiva, protocolado dia 22/06, foi encaminhado 
pela SRT, que deixou pré-agendada uma reunião 
de conciliação entre as partes, Sindicato e Empre-
sa, para o dia 29 de junho, próxima segunda-fei-
ra, às 14h, na sede da própria SRT. Caso não haja 
avanços, convocaremos uma nova assembleia 
com os trabalhadores (as) com vistas a deliberar 
sobre os rumos da Campanha Salarial (possíveis 
paralisações e greve).

O pedido de mediação foi protocolado pelo diretor, Meark, 
e pelo assessor Jurídico, Daniel, no dia 22 de junho.


