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No dia 19 de junho, os trabalhadores (as) da 
Odebrecht Ambiental aprovaram, por unanimi-
dade, a proposta da Empresa para o acordo co-
letivo de trabalho 2015/2016, em assembleia 
realizada na ETE do Garcia.  

Depois de várias reuniões, a Empresa avançou 
em algumas cláusulas econômicas. Na primeira 
reunião, a Empresa apresentou proposta de 7% 
de reposição da inflação, aplicado, também, as 
demais cláusulas. Com a insistência do Sindica-
to, a proposta evoluiu para 8,17% de reposição 
salarial.

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

TRABALHADORES DA ODEBRECHT AMBIENTAL 
APROVAM PROPOSTA DA EMPRESA

SAIBA O QUE MUDOU
• Vale-alimentação: o reajuste foi de 

8,33%, chegando ao valor de R$ 26,00;
• Abono de natal (cesta natalina): o reajuste 

foi de 25%, chegando ao valor de R$ 125,00;
• Auxílio Creche: o reajuste foi de 12,5%, 

subindo para R$ 135,00 para filhos com idade 
máxima de 48 meses.

• Gratificação para dirigir: R$ 65,00 men-
sais, com pagamento a cada 6 meses.

• Além da manutenção de todas as cláu-
sulas do ACT. anterior.

Companheiros(as), este ano vimos que não 
devemos apressar as coisas. A paciência, a sabe-
doria e a confiança na direção do sindicato são 
fundamentais para avançar em nossas reivindi-
cações. Ainda estamos longe daquilo que quere-
mos e merecemos, mas aos poucos nossas con-

Trabalhadores (as) da Odebrecht Ambiental de Blume-
nau, em Assembleia.

Trabalhadores (as) aprovam proposta da Empresa, em 
Assembleia.

quistas vão se concretizando.
Temos várias batalhas ainda a serem travadas 

como: PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, TRATA-
MENTO IGUALITÁRIO NA GRATIFICAÇÃO PARA 
DIRIGIR DE MAUÁ, GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E 
OUTRAS MAIS.
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