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Companheiros (as), estamos iniciando mais uma 
campanha salarial na Odebrecht Ambiental e, para 
tanto, convocamos todos (as) os trabalhadores (as) 
para participar da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 16 de março, as 7h,  na ETE do 
Garcia, conforme endereço abaixo. 

Na assembleia, apresentaremos a nossa pré-pauta 
de reivindicações que, após aprovação, passará a ser o 
nosso instrumento oficial de reivindicações.

É importante salientar que a Campanha Salarial 

deste ano exigirá muita unidade, mobilização e luta de 
todos os trabalhadores (as), visto que os cenários políti-
cos e econômicos vem apresentando muitos obstáculos 
para manutenção e ampliação das nossas conquistas. 

Diante desta conjuntura, devemos focar em 
questões mais relevantes e centrais e, portanto, além da 
manutenção das nossas conquistas, a nossa Campanha 
Salarial também envolverá questões como aumento real 
de salários , reajuste em cláusulas econômicas e  recupe-
ração da inflação.

CAMPANHA SALARIAL 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: ETE DO GARCIA
(Rua Lions Clube, 139 - bairro Garcia)

DIA: 16/03/2016
HORÁRIO: 7h

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 2016; 2)Outorga 
de poderes para a Diretoria do Sindicato promover negociações coletivas, celebrar Acordo 
Coletivo de Trabalho e, frustradas as negociações, instaurar instância de Dissídio Cole-
tivo;  3)Assuntos gerais.

CONVOCAÇÃO: JUNTOS VAMOS DECIDIR!

Participe! Quem luta, conquista!


