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a tarde da última quinta-feira, dia 10/04, os 
trabalhadores estiveram reunidos com os Nrepresentantes do SINTAEMA Odair e 

Marcão juntamente com o assessor jurídico dr.  
Sarmento e o assessor da dep. estadual Angela 
Albino do PCdoB. 

Nesta reunião foi discutida a proposta da Empresa 
para o Acordo Coletivo de Trabalho 2014. Depois da 
avaliação de todos, concluiu-se que o Acordo está 
muito longe de um possível acerto. 

A Foz de Blumenau está brincando com seus 
trabalhadores, oferecer 0,5% de aumento real é uma 
verdadeira piada além de não reajustar de forma 
digna as outras clausulas. 

Diante deste deboche decidimos realizar outra 
reunião no dia 16 de abril as 17:30hs no Sindicato 
dos Motoristas e Cobradores de Blumenau 
(SINDETRANSCOL) que fica na rua Érico 

Hoffmann nº 70 no bairro Garcia. Caso não 
avançarem as negociações até o dia 16, vamos 
realizar uma assembleia da categoria e nesta 
aprovar alguns encaminhamentos como: 
OPERAÇÃO TARTARUGA, ESTADO DE 
GREVE, PARALIZAÇÃO e outros que acharmos 
necessários. 

Vamos convidar outros sindicatos a nos apoiar bem 
como d ivu lgar  na  imprensa  loca l  os  
desdobramentos destes encaminhamentos e dizer 
de uma vez por todas que a classe trabalhadora 
deve ser valorizada e muito bem recompensada por 
aquilo que produz. 

Convocamos todos e todas para o dia 16, pois só a 
presença massiva dos trabalhadores da Foz 
Blumenau poderá melhorar nosso acordo. 

Companheiros, chegou a hora de irmos à luta e agir 
como diziam Os Três Mosqueteiros: “um por todos 
e todos por um”.
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