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Especial São Francisco do Sul / SAMAE

N
o dia 29 de abril, os Diri-

gentes do Sintaema-SC 

Odair Rogério da Silva e 

José de Oliveira Mafra estiveram na ci-

dade de São Francisco do Sul, a pedido 

de alguns funcionários do SAMAE, para 

discutir a possibilidade do Sindicato 

representar os/as trabalhadores/as do 

Sistema Municipal de Água e Esgoto. 

O encontro foi muito produtivo e 

contou com uma grande participação 

dos/as trabalhadores/as daquele sis-

tema. Os Dirigentes do Sintaema-SC 

procuraram de forma sintética repro-

duzir para os presentes qual a forma e 

métodos utilizados pelo Sindicato para 

melhor representar seus & liados, bem 

como  participar das lutas gerais no País, 

a exemplo da que  está em curso pela 

redução da jornada de trabalho sem 

redução de salários. 

A tarefa do Sintaema-SC é representar 

os/as trabalhadores/as em água, esgo-

to e meio ambiente em nosso Estado, 

portanto não iremos medir esforços 

para fazer o melhor possível por esta 

categoria do SAMAE de São Francisco 

do Sul. Procuramos em todos os mo-

mentos promover a unidade dos/as 

trabalhadores/as, que é o fator principal 

para garantir direitos e avançar nas 

conquistas e ampliando benefícios.

Na oportunidade, os Dirigentes do 

Sintaema-SC responderam algumas 

indagações e esclareceram dúvidas 

dos/as trabalhadores/as do SAMAE.

Os encaminhamentos do 

encontro foram 

os seguintes:  

TRABALHADORES/AS DE SÃO FRANCISCO

REALIZAM DEBATE COM O SINTAEMA-SC

->  Os/as trabalhadores/as 

irão buscar fi liar-se ao 

Sintaema-SC

->  Fazer uma discussão 

com os/as trabalhadores/as 

para defi nir a melhor data 

de assembléia da catego-

ria, tendo como objetivo a 

eleição de Representante 

Sindical e aprovação da 

pré-pauta de reivindica-

ções para o Acordo Co-

letivo de Trabalho (ACT) 

2008/2009

A reunião dos Dirigentes do Sindica-

to contou com grande participação 

dos/as trabalhadores/as
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