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QUEREM QUE OS TRABALHADORES PAGUEM A CONTA!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente EDITAL, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTAEMA-SC, convoca todos os trabalhadores do município de Blume-
nau-SC, pertencentes ao quadro funcional da Empresa ODEBRECHT AMBIENTAL, para comparecerem na 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 03/06/2016, em 1ª convocação às 7h30min e em 
2ª convocação às 8 horas, na ETE do Garcia, Rua: Lions Clube, nº 139, Bairro Garcia, Blumenau/SC, para 
deliberarem sobre as seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão, avaliação e deliberação sobre a Proposta de 
ACT 2016/2017 apresentada pela Empresa Odebrecht Ambiental; 2) Discussão e deliberação sobre os 
rumos da Campanha Salarial 2016; 3) Outros assuntos. As deliberações serão tomadas por maioria de 
votos em relação ao total de associados em primeira convocação ou em segunda convocação por maio-
ria dos votos dos presentes, tudo conforme os artigos 19º e 20º do Estatuto Social da Entidade Sindical. 
Florianópolis, 01 de junho de 2016 – José Oliveira Mafra - Presidente do SINTAEMA-SC.

Companheiros (as), nesta terça-feira, dia 31 de 
maio, na sede do Sindicato, em Florianópolis, foi 
realizada mais uma reunião de negociação entre o 
Sintaema e a empresa Odebrecht Ambiental. 

Na ocasião, estiveram presentes pelo Sintaema os 
dirigentes José Oliveira Mafra, Meark Batista e Marcos 
F. Santos e, pela empresa, os diretores Tiago Palermo 
e Benedito Franco.

A  Odebrecht reafirmou as dificuldades financei-
ras, informando que as empresas do segmento de 
saneamento têm feito abertura de ativos para poder 
sanar tais dificuldades. Infelizmente nesta reunião a 
proposta não avançou e ficou muito aquém do que 
esperávamos - na primeira reunião a empresa propôs  
o pagamento de 5% de inflação e nesta propôs 15% 
no vale alimentação e 8% nas demais cláusulas (sendo 
que o INPC, do período de 01 de maio de 2015 à 30 de 
abril de 2016, fechou em 9,83%).

Diante disso, o Sintaema deverá se reunir com os tra-
balhadores (as), no dia 03/06, para discutir os próximos 
passos e deliberar sobre possíveis paralisações e greve, 
se necessário. Pois não seremos nós, os trabalhadores 

(as), que iremos pagar mais esta conta. Não adianta os 
representantes da Empresa endurecerem e rebaixarem a 
proposta da categoria.

Companheiros(as), é importante ressaltar  que 
este é o momento de definir os rumos da nossa Cam-
panha Salarial. Vamos nos manter unidos e mobiliza-
dos para enfrentar mais essa batalha!

Blumenau vale 
mais!

Blumenau vale 
mais!


