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No dia 8 de março, dia internacional das 
mulheres, os (as) trabalhadores (as) da Itapoá 
Saneamento reuniram-se com seu represent-
ante local, Jorge Braz da Silva e com o Presidente 
do Sintaema, José Oliveira Mafra, para discutir e 
aprovar a proposta de pauta para a negociação 
do ACT 2016/2017.

Na ocasião, antes de entrar na pauta propria-
mente dita, foi feita uma rápida analise da conjun-
tura política e econômica do momento histórico 
e conturbado que vive a nação brasileira. Nesta 
análise foram pautados os desafios conjunturais 
que os trabalhadores e trabalhadoras e os sindi-
catos hão de enfrentar para manter seus direitos e 
garantias e, ainda, efetivar novas conquistas. 

A pré-pauta, depois de alguns ajustes e cor-
reções em suas cláusulas, foi aprovada por una-
nimidade.

SINTAEMA ENTREGA 
PAUTA DE REIVINDICAÇÃO

No dia 29 de março o presidente do SINTAEMA, 
José Oliveira Mafra, entregou em mãos ao gerente 
da empresa Itapoá Saneamento, Tiago Luiz Bin, a 
pauta de reivindicação, já com as adequações pro-
postas na assembleia. 

Fez parte do protocolo o ofício sugerindo a 
data de 6 e 13 de abril, como datas indicativas para 
o início das negociações. Também foi entregue, e 
assinado por parte do SINTAEMA, o Termo Aditivo 
ao ACT 2015/2016, alterando e regulamentando a 

 HORA DE REIVINDICAR E TEMPO DE LUTAR
CAMPANHA SALARIAL 2016 - ITAPOÁ SANEAMENTO

Clausula Décima Nona - Seguro Odontológico, que 
passou se denominar -  Plano Odontológico. A pro-
posta já estava, na prática, consolidada, fruto de 
acordo pré-discutido e aprovado entre a categoria 
e a gerencia local. O referido benefício, que era 50% 
custeado pelo empregador, passou a ser custeado 
100% pelos trabalhadores (as).  

O Sintaema, uma semana antes, dia 22 de mar-
ço ainda rediscutiu com a categoria e empregador 
sobre o retrocesso de abrir mão do subsídio de 50%, 
mas acatou os argumentos e o desejo dos trabalha-
dores (as) ao afirmarem que o novo plano é melhor 
que o anterior, atende a todos e, apesar de não sub-
sidiado, a relação custo beneficio é vantajosa. Mes-
mo assim, o retorno do subsídio de 50% será fruto 
de novas negociações, já previsto na nova pauta. 

O protocolo foi feito na agência de Itapoá. 
Aguardamos da Empresa, que se mostrou solicita 
por parte do gerente, as providências. 

Trabalhadores e trabalhadoras, quem luta conquista!  

Trabalhadores da Itapoá Saneamento aprovam pauta de reivin-
dicações.


