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A Companhia Águas de Join-
ville  (CAJ) não está disposta a 
negociar. Isso ficou claro durante 
a audiência na Delegacia Regional 
do Trabalho na quinta-feira (26) 
em Florianópolis. Os representan-
tes da empresa, Antonio Copiani 
Neto e a advogada Marcieli Hen-
ning, alegaram que receberam 
duas pautas de reivindicações 
(do SINTAE e de outra entidade 
sindical criada recentemente) e 
que não haverá negociação antes 
que a justiça decida qual entida-
de representa legitimamente os 
trabalhadores. 

Intransigente, a empresa passa 
por cima da lei. A própria Chefe 
de sessão de relações do trabalho 
da DRT, Maria Angélica Michelin, 
que mediou a audiência, deixou 
claro que o sindicato recente-
mente criado não tem legalidade 
jurídica, pois não dispõe de carta 
sindical. “O SINTAE representa 
legitimamente os trabalhadores e 

Empresa desrespeita lei e decisão dos próprios trabalhadores
CAJ deixa claro que não quer negociar

está aberto à negociação. Falta vontade 
da CAJ para negociar”, afirma o dirigente 
do SINTAE, Mário Dias (Marinho). 

Para o dirigente José Erasmo Vieira, a 
empresa também desrespeita a decisão 
dos seus servidores. quando ignora a 
liberdade de escolha dos seus próprios 
funcionários. “Os trabalhadores optaram 
por fazer parte de um sindicato que 
representa amplamente a categoria em 

todo o estado. Um sindicato que luta em 
favor dos trabalhadores e do saneamen-
to público há trinta anos”, observa.  

O SINTAE está na luta e informará cada 
passo aos trabalhadores. Não vamos dei-
xar a categoria à espera da boa vontade 
do patrão em negociar. Faça a sua parte! 
Converse com os seus colegas e procure 
os dirigentes da região de Joinville, Eras-
mo  e Gilso Barcelos.

1º de Maio - Dia do Trabalhador
A cada 1º de maio, trabalhadores e trabalhadoras de 
todo o mundo renovam o estímulo para as suas lutas. A 
data é uma homenagem a oito líderes trabalhistas norte-
americanos que morreram enforcados em Chicago, EUA, 
em 1886. Eles foram presos e julgados sumariamente por 
dirigirem manifestações que tiveram início justamente 
no dia 1º de maio daquele ano.
O SINTAE homenageia os trabalhadores em saneamento 
no estado de Santa Catarina e convida à reflexão.
Parabéns, trabalhadores e trabalhadoras!

Saiba mais sobre a história de luta dos 
trabalhadores no artigo “Primeiros de Maio de 
ontem, lições para hoje” disponível em
www.sintae.org.br/artigos_conteudo.php?id=6

Privatizado

“Privatizaram sua vida, seu trabalho, 
sua hora de amar e seu direito de 
pensar. 
É da empresa privada o seu passo em 
frente, 
seu pão e seu salário. 
E agora não contente querem 
privatizar o conhecimento, a sabedoria, 
o pensamento, que só à humanidade 
pertence.”

Bertold Brecht

O assessor jurídico do SINTAE, Prudente Mello, entre os dirigentes Erasmo e Marinho durante audiência 
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