
Os servidores do SAMAE 
reuniram-se na sede do 
Grêmio Recreativo no dia 

14 de outubro para discutir e deli-
berar sobre o plano de saúde que 
# nalmente começa a tomar corpo, 
transformando-se  em Projeto de 
Lei. 

O plano de saúde, que é uma aspi-
ração antiga de todos os servidores, 
deverá tornar-se realidade ainda 
este ano, foi o que a# rmou o Presi-
dente do SAMAE Fernando Ledoux. 
É claro que até o plano entrar em 
vigor ainda deve passar pelo crivo 
do Prefeito Municipal Luiz Roberto 
de Oliveira, que remeterá à Câmera 
de Vereadores para aprovação.

Como já citamos anteriormente, 

o plano de saúde que é 
uma reivindicação an-
tiga de todos e começa 
se tornar realidade a 
partir o momento em 
que o colocamos como 
um dos itens principais 
de nossa pauta. Essa 
reivindicação teve um 
momento primordial 
quando ainda na cam-
panha eleitoral em 2008 chama-
mos todos os candidatos a Prefeito 
e rea# rmamos nossos anseios, nos-
sa disposição e unidade para lutar 
por nossos objetivos. 

A Direção do Sintaema-SC ava-
lia que mesmo sendo um gran-
de avanço para toda a categoria, 

o plano de saúde deveria ser 
estendido a todos os depen-
dentes, aos aposentados e 
pensionistas. Porém, até por 
respeito à opinião da maioria 
dos presentes na reunião e pelo  
impacto # nanceiro e político 
que isso pode representar mo-
mentaneamente ao  SAMAE, 

entendemos que o plano poderá 
ser ampliado e melhorado futura-
mente.  

O Sintaema-SC também apresen-
tou  proposta de encaminhamento 
de um rol de procedimentos previs-
tos pela ANVISA,  que dará todas as 
garantias para que a empresa que 
venha a ganhar a concorrência es-
teja ciente de que as obrigações 
previstas em lei irão estar integrali-
zadas ao contrato. 

Por # m, depois de várias consi-
derações envolvendo o assunto, o  
plano foi votado e aprovado por to-
dos os presentes na reunião no dia 
14 de outubro.
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Plano de saúde é 
aprovado pela categoria

Nesta segunda-feira, dia 26/10, a par-

tir das 14 horas, o Sintaema-SC irá se 

reunir com o Diretor do SAMAE, Fernan-

do Ledoux, para tratar sobre o Plano de 

Cargos e Salários (PCS).

Em seguida, deverá ser marcada uma 

data para discutir esse assunto com 

todos os trabalhadores/as.

Plano de Cargos e Salários – PCS



A 
Redução da Jornada de Trabalho sem 
Redução de Salários será a principal ban-
deira da 6ª Marcha da Classe Trabalhado-

ra, convocada pelas centrais sindicais (CTB, CUT, 
Força Sindical, Nova Central, UGT e CGTB) para 11 
de novembro, em Brasília. 

As Centrais pretendem mobilizar dezenas de 
milhares de trabalhadores e trabalhadoras em 
apoio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
n° 231/95, dos senadores Inácio Arruda (PCdoB-
CE) e Paulo Paim (PT-RS), que reduz a jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas semanais. A propos-
ta está em tramitação na Câmara dos Deputados. 
A perspectiva dos sindicalistas é de que vá à vo-
tação em plenário ainda este ano. 

 A Marcha em Brasília demonstra a crescente 
unidade do movimento sindical em defesa dos 
direitos e interesses da classe trabalhadora e re-
força a necessidade de realizar a nova Conferên-
cia Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat).

O Sintaema-SC estará presente na 6ª Marcha e 
aprovou a participação de até 15 pessoas. Quem 
desejar participar e obter mais informações des-
se importante evento da classe trabalhadora, so-
licitamos entrar em contato com o Diretor Mário 
Dias (Marinho) impreterivelmente até as 12 ho-
ras do dia 6 de novembro na sede do Sintaema-
SC, na Av. Mauro Ramos, n° 502, Florianópolis, 
ou através dos telefones (48) 3224-3868 ou (48)  
9912-2039. 

6ª Marcha da Classe Trabalhadora a Brasília

Nos dias 10, 11 e 

12 de outubro, os 

atletas do Grêmio 

Esportivo e Recreativo 

SAMAE de São Francisco 

do Sul (GERSA) participa-

ram da 27ª Copa SAMAE, 

realizada na cidade de 

Itajaí.

Os atletas do GERSA 

conquistaram o 1° lu-

gar na modalidade 

Bocha Masculina, 2° 

lugar na modalidade 

Vôlei e Atleta Desta-

que no Vôlei.

A Direção do Sinta-

ema-SC parabeniza 

os trabalhadores do 

SAMAE por mais uma 

destacada e valorosa 

participação nos jo-

gos.

PARABÉNS AOS TRABALHADORES ATLETAS!
27ª COPA SAMAE


