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TODOS UNIDOS PARA AVANÇAR
Companheiros (as), vamos iniciar mais uma campanha 

salarial na Odebrecht Ambiental. Sabemos que temos um 
caminho longo a ser percorrido mas, de passo em passo, 
vamos encurtando a distância que nos separa de uma so-
ciedade mais justa e igualitária, onde o trabalhador é priori-
dade no processo produtivo, elevando a qualidade de vida.

Estamos apresentando nossa pré-pauta de reivindi-
cações que, após a assembleia, passará a ser nosso instru-
mento oficial de reivindicações.

Acreditamos que para este ano o AUMENTO REAL DE 
SALÁRIOS E O AUXÍLIO EDUCAÇÃO deverão nortear nossas 
negociações, bem como a recuperação integral da inflação, o 
reajuste em nossas cláusulas econômicas - auxílio creche, vale 
alimentação, dentre outras, que farão parte da nossa luta.

Precisamos estar UNIDOS e confiantes, pois só assim é 
que poderemos avançar em nossas conquistas. A mobiliza-
ção e participação dos trabalhadores no processo é funda-
mental para garantir novos avanços. 

CAMPANHA SALARIAL 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: SINDETRANSCOL - Sindicato dos Condutores de Blumenau - Rua 
Érico Hoffmann, nº70 - bairro Garcia

DIA: 10/02/2015
HORÁRIO: 16h30
ORDEM DO DIA: 

1) discussão e deliberação sobre a pré-pauta de reivindicações, com vistas à negociação 
coletiva para celebração de Acordo Coletivo de trabalho ou autorização para instauração 
de dissídio Coletivo de trabalho, com vigência a partir de 1º de maio de 2015; 2)Outorga 
de poderes para a diretoria do Sindicato promover negociações coletivas, celebrar Acordo 
Coletivo de trabalho e, frustrada as negociações, instaurar instância de dissídio Coletivo; 

3)discutir e deliberar sobre a proposta de pLR; 4) Assuntos gerais.

Participe, você faz parte desse processo!


