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D
ia 12 de fevereiro de 2010 é 

um dia para entrar para a his-

tória de São Francisco do Sul. 

Um dia que mais de 80% dos trabalha-

dores cruzaram os braços para lutar por 

um plano de saúde e' ciente e de qua-

lidade. Foi a forma que encontramos 

para a implantação do plano de saúde, 

pois há muito tempo estamos tentan-

do negociar com a Direção do SAMAE e 

a Prefeitura Municipal. 

Mas paciência tem limite e assim o 

dia 12/02 chegou com uma decisão li-

minar decretando como ilegal a nossa 

paralisação. Apesar disso, parabeniza-

mos todos trabalhadores que estive-

ram nesta primeira batalha, pois com 

certeza outras virão.

Restabelecendo a VERDADE

:: Trabalhadores do SAMAE demonstram unidade ::

O GOLPE BAIXO:
a

A Prefeitura e a Direção do SAMAE 

foram buscar apoio na 2ª Vara do Tra-

balho em Joinville através de uma me-

dida cautelar para decretar a paralisa-

ção como ilegal.

Todos os argumentos usados pelos 

representantes do Prefeito não pas-

sam de inverdades, o juiz foi induzido 

pelo Executivo Municipal e pelo SA-

MAE, aplicando uma alta multa para 

a entidade caso houvesse descumpri-

mento da decisão, o que inviabilizaria 

o sindicato. Mas decisão judicial deve 

ser cumprida e vamos recorrer no Po-

der Judiciário.

1ª Inverdade: que o Sintaema-SC 

não representa os trabalhadores do 

SAMAE.

A VERDADE: o próprio Diretor do SA-

MAE ajudou a consolidar a representa-

ção do Sintaema-SC em São Francisco 

do Sul com assinaturas em documen-

tos, liberação de Diretores, o' cios de 

pedidos de informações, etc. Vale lem-

brar ainda que o Presidente do Sindi-

cato dos Municipários abriu mão da 

representação dos trabalhadores do 

SAMAE através de documentos.

2ª Inverdade: que não houve nego-

ciação entre as partes sobre o plano 

de saúde. 

A VERDADE: temos o' cios de pedi-

dos de reunião com o Prefeito para 

discutir o plano de saúde, reunião 

com Chefe de Governo para discutir o 

plano, termo de compromisso do Di-

retor do SAMAE de implantar o plano 

até dezembro de 2009, termo de acor-

do para o Governo Municipal enviar o 

plano até março de 2010 para a Câma-

ra de Vereadores, além da realização 

de várias reuniões.

3ª Inverdade: sobre trabalho volun-

tário. 

A VERDADE: já estava de' nido que a 

paralisação não iria prejudicar o forne-

cimento de água e outros serviços no 

sistema, com equipes de' nidas.

Para o Sintaema-SC, desde o primeiro momento que 

chegamos em São Francisco do Sul procuramos ser trans-

parentes na forma que fazemos sindicalismo. Com diálogo 

e negociação buscamos garantir os direitos dos trabalha-

dores sempre usando bom senso e responsabilidade, e se 

necessário, iremos até às últimas consequências.

O momento é de todos permanecermos unidos e mobili-

zados. Nossa luta segue a todo vapor!

A UNIDADE E A LUTA FAZEM A 

DIFERENÇA!


