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No dia 02 de junho, os trabalhadores 
(as) da Itapoá Saneamento aprovaram, por 
expressiva maioria dos presentes na assem-
bleia, a proposta da empresa para o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2016/2017, em assem-
bleia realizada na cidade de Itapoá.

Depois da primeira reunião, realizada no 
final de abril, em que a empresa apresentou 
uma proposta de 6% de reajuste, rejeitada pela 
categoria, buscamos melhorar a proposta na 
negociação, por entender que a proposta era 
insuficiente e que, mesmo no atual momento 
econômico, seria possível avançar mais. 

TRABALHADORES DA ITAPOÁ SANEAMENTO 
APROVAM PROPOSTA DA EMPRESA

Trabalhadores (as) da Itapoá Saneamento em assembleia. 

Nesse sentido, através de frutífera nego-
ciação, o SINTAEMA conseguiu novos avanços 
na reunião realizada em 13 de maio. Nesta re-
união conseguimos que a empresa pagasse a 
inflação integral (INPC: 9,83%), aplicado tam-
bém as cláusulas econômicas. Assim, na as-
sembleia realizada em 2 de junho, por 23 vo-
tos favoráveis e nenhum contra (houve uma 
abstenção), foi aprovada esta proposta. 

Avaliamos que, dado o momento em que 
o país enfrenta - com retrocessos econômicos 
e retirada de direitos dos trabalhadores (as), 
alcançar um Acordo Coletivo de Trabalho sem 
qualquer perda e com reposição integral da 
inflação, representa uma grande vitória para 
a classe trabalhadora.

• Vale- alimentação: o reajuste foi de 
9,83%, chegando ao valor de R$ 20,46;

• Abono de natal (cesta natalina): o 
reajuste foi 9,83%, chegando ao valor de 
R$ 118,98;

• Auxílio creche: o reajuste foi de 9,83% 
subindo para R$118,98 para filhos com 
idade máxima de 48 meses;

• Cesta básica: o reajuste foi de 9,83% sub-
indo para R$77,34%

• Além da manutenção de todas as cláusu-
las do ACT anterior. SIGAMOS EM FRENTE, A LUTA CONTINUA!

SAIBA O QUE MUDOU


