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VISÃO DOS PATRÕES: TRABALHADORES(AS) 
DEVEM PAGAR O PATO DA CRISE

 CAMPANHA SALARIAL 2016

PARECE ATÉ BRINCADEIRA DE MAU GOSTO
Isso mesmo, pois os representantes da empresa, 

alegando uma ladainha de problemas/dificuldades, pro-
puseram manter as cláusulas do Acordo Coletivo – ACT 
vigente - aplicando o índice de apenas 6% à título de 
reposição salarial e repassando esse índice também aos 
outros benefícios como: auxílio creche, vale alimenta-
ção, etc.. Segundo o patrão, aumento real nem pensar.

Sempre afirmamos que uma negociação coletiva, 
para avançar, deve iniciar garantindo a manutenção 
do ACT e a reposição integral das perdas. A partir daí 
busca-se avançar em outras cláusulas

INPC É INEGOCIÁVEL
Os dirigentes do Sintaema rebateram de forma 

veemente o chororô dos patrões, afirmando que os 
trabalhadores (as) não vão pagar a conta da tal crise, 
porque quando não tem crise a empresa ganha milhões 
de lucro e os patrões não chamam os trabalhadores  (as)
para dividir os milhões de reais de lucro.

Os dirigentes do sindicato refutaram a proposta, 
“brincadeira de mau gosto” apresentada pelo patrão, 
afirmando que o INPC é inegociável. Cabe a empresa  
apresentar uma proposta decente para que possamos 
levar à apreciação da categoria. Não foi agendada 
nova data de reunião de negociação

DECISÕES DAS ASSEMBLÉIAS 
Conforme editais devidamente publicados, após 

a reunião de negociação realizamos a assembleia de 
prestação de contas do exercício de 2015 e posterior-
mente uma nova assembleia para eleger o dirigente 
sindical da região:

1 - Os dirigentes sindicais Genilson e Paladini apre-
sentaram as devidas explicações do balanço contábil de 
2015 e, após algumas manifestações dos presentes, foi 
aprovada, por unanimidade, as contas de 2015. 

2 –  Na sequência, outra assembleia foi realizada com 
o objetivo de escolher o diretor do Sindicato em Tubarão.

Em reunião realizada no início de abril,  após debater 
esta questão com os trabalhadores (as), foi indicado o 
companheiro Maurício Luciano para assumir este cargo. 
Na assembleia de ontem, por unanimidade, foi ratificado 
o nome de Maurício Luciano para o cargo de Diretor do 
Sintaema, representando os trabalhadores da Tubarão 
Saneamento.

No dia 19/04, terça-feira, foi realizada a primeira 
reunião de negociação da pauta de reivindicações 
da categoria deste ano, entre a direção da empresa 
Tubarão Saneamento e os dirigentes do SINTAEMA.

Representando o SINTAEMA participaram Genil-
son Gomes, Jucélio Paladini e Maurício Luciano, em-
pregado da Tubarão Saneamento, recém-eleito diri-
gente do Sindicato. A empresa foi representada pelo 
seu diretor Paulo Canalles.

A pauta de reivindicações, aprovada pela catego-
ria, prevê além da reposição integral das perdas, vários 
outros benefícios.

O índice de perdas acumulado entre maio/15 a 
abril/16, chegará a cerca de 10%. O índice oficial será 
conhecido no início de maio. É importante salientar 
que o poder de compra em abril de 2016 está 10% 
menor que em maio de 15. Portanto, repor 100% da 
inflação é tão somente recuperar o poder de compra 
do ano passado. O aumento salarial só acontece de-
pois de repor as perdas.


