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Companheiros, conforme 
solicitação do dirigente do 
Sintaema Odair Rogério, 

que esteve reunido no dia 4/11 com 
os trabalhadores para esclarecer os 
problemas identificados na proposta de 
ACT, ficou definido que haveria uma 
nova reunião com a assessoria jurídica 
da Tubarão Saneamento no dia 15/11. 
Porém, não havíamos percebido que 
a data seria de feriado nacional,  e a 
reunião foi adiada para o dia 18/11.

Então, nesta segunda-feira (18/11), às 14h, o 
Sintaema voltou a se reunir com representantes 
da Tubarão Saneamento,  o diretor administrativo 
Paulo, o diretor operacional Antonio Hércules 
e o advogado Murilo Reis. Para representar  o 
Sintaema, estavam o presidente Odair Rogério, 
o diretor Meark Batista e o advogado Prudente 
Mello. A reunião aconteceu no hotel Sofitel, em 
Florianópolis. 

A principal discussão girou novamente em 
torno do banco de horas, da insalubridade e do 
pagamento diferenciado. 

Em relação às questões da insalubridade e 
do pagamento diferenciado, o advogado e os 
diretores acreditam ser possível retirar do 
texto da ACT, mas precisam discutir com os 

acionistas das empresas. Quanto ao banco de 
horas, ficou definido que o Sindicato deve 
enviar uma proposta à empresa durante esta 
semana para que os diretores possam avaliá-la. 
Também já ficou definida uma nova reunião 
para o dia 25/11, em Florianópolis, para os 
acertos finais.

“Se for para o bem dos trabalhadores, não 
haverá problema em assinar o ACT”, afirmou 
Odair Rogério. Ainda segundo o dirigente, um  
modelo de banco de compensação que pode 
ser considerado como parâmetro é o da Casan, 
no qual o trabalhador decide se prefere o 
pagamento de hora extra em dinheiro ou como 
folga quando desejar. 

Juntos somos fortes!

Representantes do Sintaema e da empresa discutem pendências do ACT 2013/2014
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