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Negociações podem ser reabertas 
Tubarão Saneamento

Companheiras e companheiros da Tubarão 
Saneamento,

Este momento exige a paciência de 
todos para lidar com a assinatura do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2013/2014. Sabemos 
das expectativas dos trabalhadores(as). Porém, 
devemos observar que, se o acordo não foi 
assinado, é porque tem sérios problemas.

Nos últimos meses, tentamos resolver o impasse 
através de reunião de conciliação na Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT), mas a empresa 
não compareceu. Sugerimos algumas sugestões 
para a retirada da CLÁUSULA DE BANCO DE 
HORAS, mas não houve avanços.

Portanto, companheiros, seria muito grave 
concordar com essa cláusula no acordo 
coletivo. O SINTAEMA nunca concordou com 
uma exploração deste tipo. Imaginem o 
trabalhador realizar uma jornada de trabalho 
além da prevista na legislação e ainda estar 
submetido às vontades autoritárias do patrão! 
HORA EXTRA é hora PAGA, e não compensada 

quando o patrão achar conveniente para ele.
Companheiros, é disto que estamos falando: 

da PRESSÃO que os patrões exercem sobre os 
trabalhadores.

Para finalizar. Estamos com a possibilidade de 
reabrir as negociações com a empresa. 
Estivemos reunidos recentemente com os 
advogados Murilo Reis e Antônio Modesto, que 
vieram em nome da Tubarão Saneamento à 
nossa sede em Florianópolis para verificar o que 
estava acontecendo com o acordo coletivo. 
Relatamos o que trava a assinatura do ACT e os 
advogados se comprometeram a buscar uma 
saída para avançar nas negociações, mas é 
importante reforçar que eles só vieram dialogar 
com o sindicato depois da resistência dos 
trabalhadores para a não assinatura do ACT.

Em Blumenau, assinamos um acordo coletivo 
com a Foz do Brasil, empresa do mesmo perfil da 
Tubarão Saneamento, e lá não tivemos os 
problemas que estamos enfrentando aqui, como:

•	 NÃO PAGAMENTO DA 
INSALUBRIDADE NAS ATIVIDADES 
DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAÕ

•	 BANCO DE HORAS

•	 PAGAMENTOS DIFERENCIADOS

Vamos nos mobilizar com reuniões para 
acertarmos nosso caminho e chegarmos a um 
consenso que seja bom para todos os 
trabalhadores e trabalhadoras.

Unidos somos fortes!

Acordo ainda não foi assinado devido às cláusulas abusivas







