
  

FOZ DO BRASIL CHEGA NO LIMITE DAS 
NEGOCIAÇÕES ACT 2013/2014
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Foi com este sentimento e constatação que os Dirigentes do Sintaema Odair Rogério, Merk Batista, 
Marcos Santos e o Assessor Jurídico José Sarmento saíram da reunião de negociação com a Foz do 
Brasil, . Os representantes da Empresa Benedito Franco, Soraya Valente e Elisângela Chagas procuraram 
em todos os momentos colocar para os Dirigentes que no momento aquilo que estava sendo oferecido 
para os trabalhadores era o limite da Empresa, na medida em que a Foz do Brasil  passa por difi culdades 
fi nanceiras por conta de uma defasagem no contrato  com o Município de Blumenau.
Portanto companheiros vejamos o que nos foi apresentado para que logo possamos discutir em Assembleia 

os rumos da Campanha Salarial 2013/2014.

* Vale alimentação: R$ 22,00

* Infl ação de 05/12 a 04/13 INPC/IBGE  7% . Nossa 
proposta 7.16%

* Auxílio creche: R$ 110,00 só para mães na Empresa.

*Abono de Natal: Consultar os trabalhadores(as) até o 
mês de setembro, através de um plebiscito  para defi nir, 
entre uma cesta de natal com produtos ou um valor de R$ 
130,00 no mínimo  em cartão alimentação.

* Gratifi cação para Dirigir: Valor de R$ 300 a ser pago 
a cada 6 meses. Formar uma Comissão Paritária entre 
Sindicato e Empresa para avaliar as avarias nos veículos. 
Se for constatado responsabilidade do condutor do veí-
culo será cobrado a avaria do motorista tendo o teto da 
gratifi cação como limitador do custo. 

* Participação nos Lucros: Será pago o exercício 2012  
até junho de 2013, bem como será elaborado uma nova 
redação para os exercícios futuros.

Companheiros, é nesta quadra que estamos jogando, a Foz alegando seus problemas fi nancei-
ros e nós lutando por melhores condições econômicas e sociais para os trabalhadores. Das propos-
tas listadas acima fi camos ainda na pendência de outras como: Licença Maternidade, Gratifi cação 
de Férias, Aumento Real de Salários, Auxílio Educação, Licença Prêmio, Penosidade e outras.

Vamos todos participar da Assembleia para decidir sobre as propostas apresentadas

Unidade é fundamental para avançar nas conquistas!


