
ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax: 
(48) 3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - facebook: Sintaema Santa Catarina.
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José de Oliveira  Mafra e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 776I 18/05/2015 I Filiado à Fenatema e a CTB

Proposta da Odebrecht ainda é rebaixada. 
Senão avançar, vamos parar!

•	 PELO	INPC	INTEGRAL	=	8.34%
•	 POR	AUMENTO	NO	VALE	ACIMA	DA	
INFLAÇÃO
•	 POR	AUMENTO	NO	ABONO	DE	NA-
TAL
•	 POR	AUMENTO	REAL
•	 POR	AUMENTO	AUXÍLIO	CRECHE.

LUTAMOS POR:

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Na manhã do dia 14 de maio, o Sintaema es-
tive reunido com os (as) trabalhadores(as) da Ode-
brecht Ambiental, no ETE do Garcia, para deliberar 
sobre o acordo para Participação nos Lucros ou 
Resultados (PLR) e avaliar a campanha salarial de 
2015. Os dirigentes do Sintaema, Marcos F. Santos 
e Odair R. da Silva, conduziram a reunião, que con-
tou com a presença de cerca de 50 trabalhadores.

Quanto ao PLR para 2016, não houve grandes 
polêmicas. Algumas considerações foram feitas e 
o acordo foi aprovado pela totalidade dos presen-
tes. Já a campanha salarial de 2015 foi bastante 
debatida, visto que os dirigentes realizaram uma 
análise de conjuntura nacional e internacional, co-
locando alguns elementos que podem contribuir 
para ajudar nas decisões da categoria.

Na oportunidade, os dirigentes do Sintaema 
apresentaram aos trabalhadores (as) a última pro-
posta feita pela Empresa: reajuste de 7% na infla-
ção, aplicado às demais cláusulas econômicas. Para 
a direção do sindicato e para os trabalhadores (as), 
esta foi proposta para briga. Queremos o reajuste 
integral da inflação de 2014  - que corresponde a 
8,34%-  e avanços nas cláusulas como: vale-alimen-
tação, abono de natal, auxílio creche, dentre outras.

No turno da tarde, o sindicato esteve reunido 
com os representantes da Odebrecht Ambiental, 
Bendito Franco, Tiago Palermo e Gisele. Na reunião, 
a proposta da Empresa para a inflação chegou em 
8% e para o vale-alimentação chegou a 8,33% e 
nada mais.

Companheiros (as), acreditamos que chegou a 
hora de realizarmos um enfrentamento para que 
possamos avançar. Não é possível que a proposta 
não chegue 8,34% (INPC do período) e maiores au-
mentos para benefícios pagos como: vale-alimenta-
ção - que é um custo menor para empresa.

A empresa ficou de apresentar no dia 19 de 
maio uma proposta oficial. Portanto, no dia	26	de	
maio,	às	16h,	convocamos	todos	os	(as)	trabalha-
dores	(as)	para	uma	ASSEMBLEIA	GERAL,	que	
será	realizada	no	ETE	DO	GARCIA,	com	o	objetivo	
de	decidirmos	os	rumos	da	campanha	salarial.	

Vamos iniciar uma mobilização e deliberar 
paralisação de 02 horas, senão corremos o risco 
de, ano a ano, não conseguirmos mais nem o 
reajuste do índice da inflação. CHEGOU	A	HORA!

Na mesa de negociação, Sintaema ressalta a necessi-
dade de avanços.


