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No dia 03 de junho, os trabalhadores (as) da 
Odebrecht Ambiental aprovaram, por expressiva 
maioria dos presentes na assembleia, a proposta 
apresentada pela empresa para o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2016/2017, em assembleia realizada 
na ETE Garcia, na cidade de Blumenau.

Depois da primeira reunião, realizada no final 
de abril, em que a empresa apresentou uma pro-
posta de 5% de reajuste, rejeitada pela categoria, 
buscamos melhorar a proposta na negociação, 
por entender que o que foi proposto era insufici-
ente e que, mesmo no atual momento econômi-
co, seria possível avançar mais. 

Nesse sentido, através de frutífera negocia-
ção, o SINTAEMA conseguiu novos avanços na 
segunda reunião, realizada no dia 31 de maio: re-
posição de 8% da inflação e aplicação de 15,3% 
no vale-alimentação.

Assim, na assembleia realizada no dia 3 de 
junho, por 31 votos favoráveis, 03 votos contrári-
os e 06 abstenções, foi aprovada esta proposta 

TRABALHADORES DA ODEBRECHT AMBIENTAL 
APROVAM PROPOSTA DA EMPRESA

para o ACT 2016/2017.
A direção do Sintaema entende que, no con-

texto geral, o resultado foi razoável, uma vez que 
os trabalhadores (as) mereciam ser mais valoriza-
dos, com ganho real e avanços na área social, mas 
diante da situação em que o trabalhador é viti-
mizado com uma crise mundial, aprofundada so-
bremaneira nesse país pelos próprios empresári-
os, neste caso, os patrões, entendemos que os 
trabalhadores precisam resistir e  e fortalecer o 
espírito de unidade para, no futuro próximo, pod-
er fazer frente por mais conquistas e garantias 
dos seus direitos.

SIGAMOS EM FRENTE, A LUTA CONTINUA!

• Vale- alimentação: o reajuste foi de 
15,3%, chegando ao valor de R$ 30,00 ;

• Abono de natal (cesta natalina): o 
reajuste foi 8%, chegando ao valor de R$   
135,00;

• Auxílio creche: o reajuste foi de 8% 
subindo para R$145,80 para filhos com 
idade máxima de 48 meses;

• Gratificação para dirigir: R$70,00;
• Além da manutenção de todas as cláu-

sulas do ACT anterior. 

SAIBA O QUE MUDOU

Trabalhadores (as) da Odebrecht Ambiental de Blumenau, em 
assembleia. 


