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No dia 20 de maio, os dirigentes do Sintaema, 
Odair Rogerio e Genilson Gomes, estiveram em 
reunião, mais uma vez, com os representantes 
da Tubarão Saneamento, na sede da empresa. 

O representante da Empresa, diretor Paulo 
Canales, mais uma vez ressaltou as dificuldades 
que a empresa atravessa neste momento,  haja 
vista a situação econômica do país aliada a de-
cisão da Agência Reguladora de Tubarão – de 
reduzir em 2% a tarifa de água para os clientes 
da empresa. Diante deste quadro o diretor Paulo 
apresentou a seguinte proposta:

TUBARÃO: CATEGORIA REIVINDICA
AVANÇOS NA PROPOSTA

Reunião com representantes da Tubarão Saneamento tem 
como objetivo construir avanços na proposta para o ACT.

JUNTOS SOMOS FORTES!

•	 INPC	–	reajuste	de	7%,	aplicado	as	de-
mais	cláusulas	econômicas	(exceto	nas	cláu-
sulas	citadas	acima)

•	 Vale	 Alimentação	 +	 Cesta	 Básica	 R$	
550,00	=	reajuste	em	torno	de	12%

•	 PLR	–	100%	do	salário	base	a	partir	de	
2017

•	 Vale	Cultura	–	Vai	estudar

Após reunião com os representantes da em-
presa Itapoá Saneamento, os dirigentes do SIN-
TAEMA realizaram uma conversa com os traba-
lhadores (as) da Estação de Tratamento, com o 
objetivo de debater e formular uma contrapro-
posta que atenda os interesses da categoria. Na 
avaliação dos dirigentes, a proposta ainda está 
abaixo do esperado.

•	 AUMENTAR	 PARA	 R$	 700,00	 O	 VALE	
ALIMENTAÇÃO	E	A	CESTA	BÁSICA;

•	 AVANÇAR	NO	PAGAMENTO	DO	 INPC	
(MAIOR	 REAJUSTE),	 APLICADO	 AS	 DEMAIS	
CLÁUSULAS	ECONÔMICAS;

•	 CONSOLIDAR	O	VALE	CULTURA;
•	 ALÉM	 DE	 OUTRAS	 CLÁUSULAS	 NÃO	

ECONÔMICAS.
A	 DATA	 INDICATIVA	 PARA	 PRÓXIMA	 REU-

NIÃO	É	DIA	01	DE	JUNHO.
No final da reunião foi ressaltada a necessida-

de dos trabalhadores (as) da Tubarão Saneamen-
to se filiarem ao Sindicato, fortalecendo a entida-
de para defender os interesses da categoria. 

Na ocasião, ficou definido que voltaremos 
para a mesa de negociação com a seguinte pro-
posta:
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