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Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Água, Esgoto e Meio Ambiente de  SC I Nº 4 I 18/07/2013 I Filiado à

  Companheiros,   a  Diretoria  da Tubarão Saneamento apresentou uma nova proposta  para o Acordo Coleti-
vo 2013/2014,  ao qual iremos no dia  23 de julho às  14 horas,  expor para  a apreciação e votação.   Inúmeras 
reuniões foram realizadas com a Diretoria da Empresa visando melhorias para o ACT, sempre querendo a 
valorização  do trabalhador .
  Apesar de reconhecer  o empenho da  Diretoria em  apresentar  uma proposta que  pudesse satisfazer  o tra-
balhador,  a mesma ainda precisa melhorar.  Nesta Assembleia queremos ouvir a opinião de cada 
trabalhador.
  A cláusula sobre Banco de Horas, uma exigência da Empresa para o fechamento do Acordo foi muito dis-
cutida na mesa de negociação. Um assunto delicado por se tratar sobre o direito do trabalhador.  Sabemos, 
que se a empresa necessita do apoio do trabalhador para executar o trabalho, precisando assim prorrogar a 
carga horária  em determinados dias, nada mais justo do que a Tubarão Saneamento pagar em espécie por 
estas horas extras trabalhadas. O Banco de Horas é uma forma de ajudar a Empresa, mas, não  garante ao 
trabalhador  retirar as suas horas  extras realizadas em  folgas  nos dias  em que venha a necessitar e solicitar.

Assembleia é marcada para dia 23 de julho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente EDITAL, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTAEMA-SC, convoca todos os trabalhadores do município de Tu-
barão-SC, pertencentes ao quadro funcional da Empresa TUBARÃO SANEAMENTO S/A, em pleno gozo de 
seus direitos sindicais, para comparecerem na ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 
23/07/2013, em 1ª convocação às 13:30h e em 2ª convocação às 14h00min, na sede da unidade comercial da Em-
presa TUBARÃO SANEAMENTO S/A, situada na rua Dorvino Coradini, s/n – Fábio Silva – Tubarão/SC - CEP 
88702-830, para deliberarem sobre as seguintes Ordem do Dia: discussão e deliberação acerca da contraproposta 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 e outros encaminhamentos necessários.  As deliberações serão toma-
das por maioria de votos em relação ao total de associados em primeira convocação ou em segunda convocação 
por maioria dos votos dos presentes, tudo conforme os artigos 19º e 20º do Estatuto Social da Entidade Sindical.           
Florianópolis, 18 de julho de 2013 –  
Odair Rogério da Silva - Presidente do SINTAEMA-SC 

Veja abaixo algumas cláusulas da nova proposta apresentada pela Tubarão Saneamento
Piso Salarial R$ 780,00
Reajuste Salarial INPC  - Março /2013
Hora Extra Até 52 horas/mês  - adicional de 55%. Acima de 52 horas/mês - adicional de 70%
Auxílio Alimenta-
ção/ Cesta Básica

R$ 85,00

Vale alimentação/
refeição

R$ 15,50

Auxílio Funeral R$ 3.000,00
Auxílio Creche R$ 100,00 


