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Mais uma rodada de negociação foi realizada, 
no dia 01 de junho, entre o Sintaema e a Tubarão Sa-
neamento. Representando o Sindicato, participaram 
o vice-presidente, Genilson Gomes, e os  diretores, 
Odair Rogerio e Maurício Luciano. Representando a 
Tubarão Saneamento participaram o diretor Paulo 
Canales, a advogada Manuela Menezes e o respon-
sável pelo RH, Fábio Costa.

Os dirigentes do Sindicato informaram aos 
representantes da Tubarão que, em reunião com a 
categoria no dia 20/05,  expuseram a necessidade 
de avançar nas propostas econômicas apresenta-
das pela empresa. 

Os dirigentes argumentaram que a propos-
ta da empresa deve alcançar o índice do INPC 
(9,83%) e elevar o valor do vale alimentação para 
R$ 700,00 para que seja possível apresentá-la em 
uma assembleia da categoria.

Os representantes da empresa vão estudar e 
consultar os acionistas para verificar a possibili-
dade de atender estas reivindicações. 

SINTAEMA ALERTA: PROPOSTA DA TUBARÃO 
SANEAMENTO PRECISA AVANÇAR

POR UMA PROPOSTA MAIS AVANÇADA
Companheiros (as), este é o momento de ter-

mos paciência e persistência para alcançar nossos 
objetivos. Sabemos das dificuldades econômicas 
que permeiam o Brasil e, por sua vez, as empre-
sas, no entanto, não será por este motivo que 
pagaremos a conta mais uma vez, mesmo porque 
quando as coisas vão bem os discursos dos patrões 
são sempre os mesmos: que a situação tá difícil, 
que há muitas despesas e pouco lucro, etc.. Se 

isso fosse verdade, hoje, no Brasil e no mundo, 
todos teriam o mesmo nível socioeconômico. O 
fato é que a classe empresarial, os banqueiros e 
os grandes produtores continuam acumulando 
grandes lucros. Portanto, devemos nos manter 
firmes e lutar por mais direitos e mais conquistas 
econômicas.

Nossa próxima reunião de negociação deverá 
acontecer até o dia 10 de junho, quando deveremos 
ter uma resposta sobre a nossa contraproposta. 

REUNIÃO DA CATEGORIA 
O dirigentes do Sintaema organizarão uma 

reunião com os trabalhadores (as) da Tubarão 
Saneamento para que todos possam conhecer a 
história e a luta travada pelo Sindicato, através de 
seus dirigentes e filiados, e para que possamos 
criar um maior vínculo de confiança, aumentan-
do o número de filiados e de colaboradores da 
Tubarão Saneamento. A data da reunião ainda 
será divulgada. 

Campanha Salarial 2016: Reunião entre Sintaema e Tubarão 
Saneamento 


