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O direito de escolha é o direito a liberdade

Desde 2010 convivemos com  a  re-

sistência  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 contra o 

SINTAEMA-SC: uma para impedir o 

direito de greve e outra visando a inter-

ferência no enquadramento sindical dos 

trabalhadores, indicando o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais como 

Entidade representativa da categoria. 

As duas Entidades Sindicais assinaram 

um acordo, onde o Sindicato dos Servi-

dores Municipais renunciou sua represen-

Sempre na defesa da categoria,  junto 

com os servidores do SAMAE, viabili-

zamos  importantes conquistas que hoje 

já refl etem no dia a dia  dos trabalha-

dores, como a Licença Maternidade, 

ampliação do Vale Refeição e perspec-

tiva de novo Plano de Cargos e Salári-

os (PCS) e principalmente o Plano de 

Saúde. Esse último, se não saiu com a 

rapidez que queríamos tem sua principal 

origem em nossa defesa intransigente 

desde o início de nossa representação 

Mais do que garantir necessidades es-

pecífi cas, relativas a benefícios, com-

batemos a tentativa de privatização do 

saneamento municipal, defendendo os 

servidores quando estes foram acusados 

de sabotadores pelo próprio poder pú-

blico.

O SINTAEMA-SC foi escolhido por 

tatividade em favor do SINTAEMA-SC, 

ao compreender que esse é o órgão mais 

adequado para responder pelos trabalha-

dores, detendo o conhecimento técnico e 

político necessários para as negociações 

coletivas e proteção de seus direitos.

Pela lei,  somente  os   trabalhadores 

têm o direito de defi nir o seu Sindicato. 

O SAMAE não deve interferir na liber-

dade sindical de seus empregados. Com 

essa conduta, a Empresa desrespeita as 

convenções nº 87 e 98 da Organização 

Internacional do Trabalho   (OIT),    que    

estabelecem a liberdade sindical e o di-

reito de sindicalização.

representar a mesma categoria em todo o 

Estado, ter uma história de lutas em de-

fesa dos direitos dos trabalhadores e da 

manutenção do serviço de saneamento 

público  e  de  qualidade. Talvez  seja  

por isso  que  o  poder  público  munici-

pal  não queira  que  estejamos juntos na 

construção das lutas  e das reivindicações 

dos trabalhadores do SAMAE.

É importante estarmos atentos. Quais 
as ações efetivas do Sindicato dos Servi-
dores Municipais para a garantia dessas 
conquistas?  O  SINTAEMA-SC  con-

tinuará representando os servidores do 

SAMAE de São Francisco do Sul com  a  

mesma disposição e coragem. Para isso é 

importante a participação de todos na as-

sembleia dia 20/05, onde estaremos deli-

berando sobre a Pauta de Reivindicações 

e dar continuidade as nossas lutas.

A luta deve continuar

Todos à Assembleia. Sexta-feira, 20 de maio, 

às 18h no Grêmio São Francisco do Sul


