
  

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 15I 07/06/2013 I Filiado à 

EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente 
de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/SC - Cep: 88020-301 - Fone/fax: (48) 3224-3868 
www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br  - Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José Oliveira 
Mafra e Odair Rogério da Silva.

TRABALHADORES DA FOZ DO 
BRASIL APROVAM ACORDO COLETIVO

Foi com a presença de 51 trabalhadores, que na 
Assembleia de 3 de junho, foi aprovada a proposta 
de ACT 2013/2014 .
Os Dirigentes do Sintaema Odair e Marcos que 

conduziram a Assembleia ressaltaram que mes-
mo diante das difi culdades que a Foz do Brasil 
passa em Blumenau, o Acordo Coletivo foi fe-
chado com alguns avanços como a Gratifi cação 
para Dirigir, aumento no Vale Alimentação, 
Plebiscito onde a categoria poderá escolher en-
tre uma Cesta de produtos natalinos, ou um 
valor de R$ 130,00 para ser pago até 20/12 em 
dinheiro ou no cartão, dentre outras cláusulas.
Precisamos avançar muito em cláusulas impor-

tantes sejam elas sociais ou econômicas como: 
Licença Maternidade para 180 dias, Auxí-
lio Creche para Mães e Pais trabalhadores da 
Foz, Auxílio Educação em dinheiro para cur-
sos de Nível Superior  e a necessidade de co-
nhecer o estudo em andamento sobre Plano de 
Cargos e Salários ( PCS). Não podemos admitir 
que os trabalhadores não conheçam aquilo que é 
mais importante numa relação de capital e traba-
lho, que é sua ascensão na carreira através de PCS.
O importante neste momento é que demos mais 

um passo a frente, e isso só foi possível  através da 
organização da classe trabalhadora em todos os lo-
cais de trabalho. Precisamos estar atentos e unidos. 
A Direção de Sindicato alerta que este ano pe-

las condições apresentadas em Blumenau através 
do contrato de concessão, a categoria foi compre-
ensiva em suas reivindicações, mas no ano que 
vem vamos intensifi car e buscar melhorar as con-
dições econômicas e sociais dos trabalhadores. 

Avante Companheiros!

“A história da sociedade até aos nossos 
dias é a história da luta de classes”


