
V
amos começar nossas para-

lisações a partir do dia 12/02 

com 2 horas, dia 19/02 meio perí-

odo e dia 26/02 período integral. 

Esperamos que a Prefeitura não 

deixe chegar a esse ponto. Se 

nada acontecer,  a UNIDADE dos 

trabalhadores do SAMAE é que irá 

garantir a implementação de um 

plano de saúde de qualidade para 

a categoria.

Depois de dois anos de espera 

por um plano de saúde chegou o 

momento de lutar. De falsas pro-

messas estamos cheios! 

Fique de olho no calendário 

N
a última sexta-feira, dia 

05/02, estiveram em São 

Francisco do Sul os Diretores 

do Sintaema-SC Odair Rogério da Silva 

e José de Oliveira Mafra, juntamente 

com a Assessora Jurídica Júlia Zavari-

ze, onde reuniram-se com os trabalha-

dores na  assembleia da categoria. O 

principal ponto de pauta foi o futuro 

do plano de saúde para os trabalhado-

res do SAMAE.

Também compuseram a mesa da 

assembleia e auxiliaram nos trabalhos 

os Dirigentes de Base, companheiros 

Fábio dos Santos Cunha e Hercílio Cor-

reia da Silva Neto.

Feita a abertura da assembleia con-

forme edital de convocação, passamos 

a relatar para os trabalhadores a situ-

ação que se encontravam as negocia-

ções do plano de saúde, que para a Di-

reção do Sindicato e para 

os trabalhadores não 

havia grandes di) culda-

des, era só enviar para a 

Câmara de Vereadores o 

projeto do plano de saú-

de. Ou seja, um gesto po-

lítico de boa vontade por 

parte do Executivo de 

implementar o plano. 

Já havíamos feito algu-

mas discussões de que era possível es-

perar até março, conforme é o desejo 

do Executivo, mas precisamos de algu-

mas garantias, como um documento 

assinado pelo Prefeito Municipal, as-

sumindo o compromisso de enviar o 

projeto até ) nal de março.

Tínhamos esperança que até o 

) nal da assembleia poderia che-

gar esse compromisso, até porque 

no meio da semana havíamos feito 

contato com o Diretor Fábio e este nos 

tranquilizou dizendo que até a assem-

bleia teríamos algo. Como não recebe-

mos nenhuma resposta por parte da 

Prefeitura, os trabalhadores presentes 

na assembleia aprovaram por unani-

midade a paralisação das atividades 

conforme calendário abaixo.
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TRABALHADORES DO SAMAE VÃO À LUTA POR SAÚDE

Trabalhadores na assembleia do dia 5

uDia 12/02: paralisação das 8h às 10h

uDia 19/02: paralisação das 8h às 12h

uDia 26/02: paralisação durante o dia todo

a

VAMOS À
LUTA!


