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Para a direção da empresa Tubarão Sanea-
mento os (as) trabalhadores(as)  devem pagar 
o PATO da crise. É sempre assim, quando o lu-
cro é grande eles embolsam, porém, quando 
bate a crise, nós é que temos que pagar o PATO.

O patrão continua irredutível e não aceita 
nem mesmo pagar o INPC (9,83%), ou seja, re-
cuperar as perdas do último ano. Na última re-
união que fizemos com a categoria, a proposta 
anterior da empresa foi rejeitada. Na oportuni-
dade, elaboramos  uma nova  contraproposta a 
ser apresentada à direção da empresa. 

Durante a última reunião de negociação 
apresentamos nossa contraproposta e a em-
presa ficou de estudar e apresentar a resposta.

EMPRESA MANTÉM PROPOSTA REBAIXADA

• INPC = 7% retroativo a maio e mais 
2, 83% a partir de julho/16

• Vale - alimentação = R$ 700,00
• Vale cultura = R$ 50,00 
• PPR = 100% do salário base

SÍNTESE DA NOSSA
CONTRAPROPOSTA

A princípio, a proposta da empresa pa-
rece ser satisfatória. A tabela (no verso) tem 
como objetivo esclarecer a categoria, em 
números, sobre o que representa um acordo 
com 7% e com 9,83% de reposição salarial. 
Os números comprovam que a proposta não 
é nada razoável, pelo contrário, traz prejuízos 
em curto, médio e longo prazo. Não recuperar 
perdas salariais é prejuízo certo!!!

Lembramos que a PPR não é incorporável aos 
salários e ainda pode impactar negativamente no 
imposto de renda, ou seja, o trabalhador pode 
entrar na faixa de desconto e/ou mesmo mudar 
de faixa.

ENTENDA MELHOR A 
PROPOSTA DA EMPRESA

• 7% de reposição salarial
• 15% de reposição no vale alimentação
• PPR – Limite de até um 1 salário base, 

de acordo com as regras vigentes.

SÍNTESE DA PROPOSTA 
DA EMPRESA



Proposta salarial empresa X Inflação (INPC)

Salário atual 7,00% 9,83% Perdas em 
1 ano

Perdas em 
2 anos

Perdas em 
5 anos

Piso 1.056,00 1.129,92 1.159,80 457,04 914,08 2.285,19

Exemplo 1 1.500,00 1.605,00 1.647,45 649,20 1.298,40 3.246,01

Exemplo 2 2.000,00 2.140,00 2.196,60 865,60 1.731,21 4.328,01

Exemplo 3 3.000,00 3.210,00 3.294,90 1.298,40 2.596,81 6.492,02

Na simulação acima, foram contabilizadas as perdas decorrentes também de férias, 1/3 féri-
as, 13º sal. e FGTS.

Essas perdas não cessam em 5 anos, o prejuízo é para toda vida, inclusive na aposenta-
doria. Exemplo: Um trabalhador com 30 anos, que viva até os 80 anos, perderia, no mínimo, 
R$17.930,00, supondo que se mantenha sempre no piso salarial da empresa.

PROPOSTA SÓ AVANÇA COM MOBILIZAÇÃO
Entendemos que a proposta 

não avança mais, só com negocia-
ção. Uma boa negociação pres-
supõe mobilização, até mesmo dis-
posição para realizar paralisações 
parciais, greve, etc..

Porém, se a categoria demon-
strar disposição de luta, é possível 
sim melhorar a proposta. Foi assim 
o que aconteceu com outras cate-
gorias e conseguiram, no mínimo, 
a reposição integral das perdas 
salariais.

QUEM LUTA CONQUISTA
Dia: 01/07/2016
Horário: 18h30 em primeira convoca-
ção e 19h em segunda convocação
Local: Associação dos Ferroviári-
os Aposentados (Rua Pedro Peicher 
de Carvalho, 263 - bairro: Oficinas - 
Tubarão - SC)
Pauta: 1) Discussão e deliberação so-
bre proposta para ACT apresentada 
pela empresa e rumos da campanha 
salarial. 2) Outros assuntos

TODOS (AS) À ASSEMBLEIA!


