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Sindicato não aceita Banco de Horas
Tubarão Saneamento
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O Acordo Coletivo dos Trabalhadores 
(ACT 2013/2014) da Tubarão 
Saneamento continua em aberto, já que 

a empresa insiste em manter as cláusulas 
abusivas. O Sintaema vem buscando resolver o 
impasse na via do diálogo. No mês de julho, na 
reunião na Delegacia Regional do Trabalho e 
Emprego de Santa Catarina (DRT/SC), onde 
estiveram presentes os diretores do Sintaema 
Janete Vieira e Jucélio Paladini, e o assessor 
jurídico Roberto Schimidt, além do 
superintendente do DRT/SC, Luis Miguel Viegas, 
a empresa foi notificada, mas não compareceu.
A Tubarão Saneamento alega que o acordo já 

está definido, mas o Sintaema reafirma que não é 
possível assinar o ACT 2013/2014 enquanto ele 
trouxer prejuízos aos trabalhadores por meio de 
cláusulas abusivas.
Cláusulas como PAGAMENTO DE HORAS 

EXTRAS/COMPENSAÇÃO/
BANCO DE HORAS precisam 
sair da proposta de acordo. No 
caso da insalubridade, precisa 
ser revisto o modo que é feito o 
levantamento que define quem 
está apto para receber o 
adiconal, pois o Sindicato 
entende que trabalhando em 
local insalubre, o trabalhador já 
deveria ter direito ao benefício.
 A empresa, entretanto, 

continua dizendo que essa é 
sua  proposta final e não se 
dispõe a eliminar as questões 

abusivas que prejudicam os trabalhadores.
Se no ACT passado, 2012/2013, o banco de 

horas não foi nem se quer considerado pelas 
partes, neste ano o Sindicato se mantém 
irredutível e não aceita essa agressão ao direitos 
dos trabalhadores.
Considerando a gravidade da situação, o 

Sintaema pretende se reunir com todos os 
trabalhadores e trabalhadoras da Tubarão 
Saneamento para decidir os próximos passos na 
mobilização da categoria para melhorar as 
condições de trabalho.
Companheiros e companheiras, este momento 

é crucial. Precisamos nos unir para avançar no 
ACT 2013/2014. Não nos curvaremos ao 
assédio e à pressão do patrão!

Trabalhadores da Tubarão Saneamento: nem um passo atrás!


