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SINTAEMA ENTREGA PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES À TUBARÃO SANEAMENTO

Cumprimos mais uma etapa. No dia 
22/03, o SINTAEMA protocolou, junto ao Di-
retor Sr. Paulo Canalles, a pauta de reivindi-
cações da campanha salarial deste ano da 
empresa Tubarão Saneamento.

Genilson Gomes, vice-presidente, e o di-
retor de imprensa, Jucélio Paladini, repre-
sentaram o SINTAEMA. O companheiro Mau-
rício Luciano, dirigente local, recém-eleito, 
não conseguiu acompanhar a reunião por-
que está em férias.

Na oportunidade, o Sintaema apresentou 
uma sugestão com duas datas para iniciar a 
negociação, dias 08 e 15/04. O diretor Paulo 
comprometeu-se em analisar a pauta de rei-
vindicações e na sequência fará contato com 
o SINTAEMA para agendar a primeira reunião 
de negociação.

O vice-presidente, Genilson Gomes, rea-
firmou aos dirigentes da empresa o que já 
havia dito durante a assembléia de aprova-
ção de pauta: “queremos e vamos nos esfor-
çar para construir um acordo coletivo, porém 
não aceitaremos uma proposta de acordo re-
baixada!”. De início será preciso a empresa 

CAMPANHA SALARIAL 2016

PARA AVANÇAR NAS CONQUISTAS SERÁ 
PRECISO MUITA UNIDADE E LUTA 

garantir as conquistas do acordo vigente, a 
reposição salarial e, evidentemente, seguir 
rumo a aumento real de salários e avanços 
em várias outras cláusulas.  “Os trabalhado-
res não são culpados pela crise do sistema 
capitalista que o Brasil e o mundo estão vi-
vendo”, concluiu Genilson. 

Confira na integra AQUI a pauta de rei-
vindicações entregue à direção da empresa.

A UNIDADE É A CHAVE DA VITÓRIA! 
FILIE-SE AO SINDICATO!
JUNTOS SOMOS FORTES!

Dirigentes do Sintaema protocolaram a pauta de reivindica-
ções dos trabalhadores (as).

http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/pauta-de-reivindicacoes-tubarao-2016_4805.

