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Desde 2008,  o  SINTAEMA-
SC,    representa    os    tra-
balhadores do SAMAE de São 
Francisco do Sul. Buscamos, 
junto aos companheiros, ga-
rantir melhores condições 
de trabalho e  ampliar direi-
tos da  categoria. Somente 
com a união dos trabalha-
dores aliada à experiência do 
SINTAEMA-SC na atuação sin-
dical no setor de saneamen-
to,  é que criaremos maiores 
condições para alcançar nos-
sos objetivos.
Nestes quase três anos de 

lutas foram muitas idas e vin-
das causadas, ora por dificul-
dades do poder municipal de 
assimilar nossa presença, ora 
pela legislação que não nos 
permitia dar sequência à as-

SINTAEMA-SC na defesa dos trabalhadores de São Francisco do Sul

Vale refeição: de R$ 299 
passou para R$ 350  hoje 
corrigido para R$ 365,10, 
estendido para as férias, 
licença e  atestado de 
saúde;

Licença maternidade 
de 6 meses: São Francis-
co do Sul foi um dos  Mu-
nicípios pioneiros em SC na 
implantação da nova Lei, 
fruto da  nossa capacidade 
de convencimento e articu-
lação; 

Barramos o processo de 
privatização;

CONQUISTAS DOS 
TRABALHADORES

sinatura do primeiro Acordo 
Coletivo.
Fomos irredutíveis  na  de-

fesa da nossa posição. Luta-
mos contra a privatização do 
sistema de água e esgoto do 
Município e pelo fortaleci-
mento das Empresas Públi-
cas. Reunimos candidatos a 
Prefeito que assinaram com-
promissos com a categoria e 
o setor de saneamento, um 
marco na história do SAMAE.
Alcançamos resultados con-

cretos, provenientes de nos-
sas reivindicações, que nos 
permitem acreditar que mais 
vitórias podem ser conquis-
tadas. Com muita disposição 
esperamos construir a luta 
com os companheiros de São 
Francisco do Sul.

Plano de saúde: ape-
sar de ainda não vigorar, já 
foi aprovado na Câmara de 
Vereadores;

Plano de Carreira: foi  
elaborado com nossa  efe-
tiva colaboração. Falta  
vontade  política e adminis-
trativa  para  sua implemen-
tação, mas    acreditamos 
que também é um processo 
irreversível. 

Concurso Público: uma 
reivindicação da categoria 
que já foi implementada.

Trabalhadores do SAMAE de São 
Francisco do Sul



Desde o  início  de  nosso  
trabalho em São Francisco, 
convivemos com a resistência 
da Administração do SAMAE 
em reconhecer o SINTAEMA-SC 
como representante legal dos 
trabalhadores. Na intenção de 
neutralizar nossa atuação, o 
SAMAE ajuizou duas ações con-
tra o SINTAEMA-SC: uma para 
impedir o direito de greve e 
outra visando a interferência 
no enquadramento   sindical  
dos trabalhadores, indicando o 
Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais como Entidade 
representativa da categoria. 

As duas Entidades Sindicais 
assinaram um acordo, onde o 
Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais renunciou sua repre-
sentatividade em favor do SIN-
TAEMA-SC, ao compreender que 
esse é o Órgão mais adequado 
para responder pelos trabalha-
dores, detendo o conhecimen-
to técnico e político necessário 
para as negociações coletivas e 
proteção de seus direitos.

Pela lei,  somente  os   tra-
balhadores têm o direito de 
definir o seu Sindicato. O SA-

MAE não pode interferir na 
liberdade sindical de seus 
empregados. Com essa con-
duta, a Empresa desrespeita 
as convenções nº 87 e 98 da 
Organização Internacional do 
Trabalho   (OIT),    que    esta-
belecem a liberdade sindical 
e o direito de sindicalização. 

Por não haver ainda decisão 
definitiva sobre os processos, é  
importante  que  os   trabalha-

O próximo período será marcado pela 
garantia da representatividade  dos tra-
balhadores, que trará consigo avanços na 
pauta de reivindicação da categoria. Pre-
cisamos implementar a Data-Base para as 
negociações anuais do Acordo Coletivo 
de Trabalho, garantir a implantação do 
Plano de Cargos e Salários e a efetivação 
do Plano de Saúde. Vamos à luta, vamos 
à vitória!

REPRESENTAÇÃO SINDICAL

SINTAEMA-SC luta para continuar representando 
trabalhadores do SAMAE de São Francisco do Sul

dores se mobilizem em assem-
bleias e acompanhem o pro-
cesso na Justiça, se   possível   
comparecendo   na  próxima 
audiência, para que sua von-
tade prevaleça de acordo com 
a Lei. O SINTAEMA/SC estará 
sempre a disposição para or-
ganizar, orientar e lutar pelos 
trabalhadores, mas  sempre  
respeitando a Lei e as decisões 
judiciais. 

Assembleia dos trabalhadores do SAMAE  de São Francisco do Sul  com a participação 
dos Dirigentes Sindicais Odair Rogério da Silva e José de Oliveira Mafra 

Desafios

“Se o presente é de luta, o futuro nos pertence!” 
Che Guevara


