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Trabalhadores da Foz do Brasil de 
Blumenau decidem por abono natalino
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Conforme a cláusula 5ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
2013/2014, os trabalhadores da FOZ 

do Brasil de Blumenau decidiram em pesquisa 
qual seria o método de aplicação da CESTA 
de NATAL que a empresa iria adotar a partir 
de  2013. As opções eram ou uma CESTA DE 
PRODUTOS NATALINOS ou um VALOR 
EM DINHEIRO CREDITADO NO CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO.

O resultado da pesquisa indicou 
que os trabalhadores preferem a 
substituição da cesta natalina 
por um valor em dinheiro no 
cartão alimentação.

Para o Sintaema, que 
negociou com a empresa 
durante a campanha salarial 
2013/2014, o ideal seria 
que esse abono fosse 
sempre UM VALOR 
EM DINHEIRO, 
CREDITADO NO 

CARTÃO. Como defendíamos essa proposta, 
nas reuniões entre o sindicato e representantes 
da empresa da Foz do Brasil, começou-se a 
cogitar um valor em torno de R$130,00.

Companheiros(as), acreditamos ser um 
avanço alterar a forma desse benefício e 
defendemos que o valor seja de, no mínimo, 
R$ 150,00 no CARTÃO ALIMENTAÇÃO 
como abono natalino. Para uma empresa 

como a Foz do Brasil, esse valor jamais 
impactará negativamente no balanço 

financeiro.

Portanto, devemos exigir a 
inclusão desse valor nos cartões 
dos trabalhadores(as) até 
dia 20 de dezembro. Assim 
a empresa estará de fato 

melhorando as condições 
dos trabalhadores(as) 
para  passar as festas de 
final de ano. 

Juntos somos fortes!

Papai Noel também prefere dinheiro no 
cartão alimentação


