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EXPEDIENTE

PPPPParararararalisação na Gralisação na Gralisação na Gralisação na Gralisação na Grandeandeandeandeande
FlorianópolisFlorianópolisFlorianópolisFlorianópolisFlorianópolis

Na manhã de 07 de janeiro, sexta-feira, após a
paralisação de duas horas nos locais de trabalho
da Grande Florianópolis, Walmor De Luca assi-
nou a prorrogação do contrato temporário (até
que seja completado o processo de licitação) com
a empresa que fornece o vale-alimentação, So-
dex, aos trabalhadores na CASAN.

Após a mobilização o presidente do Sintae,
Odair Rogério da Silva, e outros diretores do sin-
dicato reuniram-se com o presidente da empre-
sa para reivindicar os vales atrasados. Durante a
reunião o contrato foi assinado, este terá a dura-
ção de 60 dias.

No valor do contrato prorrogado já estão pre-
vistos os valores das pendências do ACT que se-
rão pagas em vale. Inclusive o abono, que deve
ser pago em duas parcelas de R$ 260,00, uma no
final de janeiro e outra no final de fevereiro. Já o
abono de R$ 600,00 deve ser pago até a primeira
semana de fevereiro, conforme acertado em reu-
nião na Delegacia Regional do Trabalho no dia
30 de dezembro.

Débito do vale deve ser feito até o dia
10/01

Caso na segunda-feira, 10 de janeiro, os valo-
res não estejam debitados no cartão do vale-ali-
mentação, estão mantidas as paralisações em

todo o estado, conforme deliberado na reunião
de diretoria do sindicato. A categoria deve per-
manecer atenta e mobilizada, em defesa de seus
direitos e da CASAN pública!

Sintae acompanhará licitação

O sindicato vai acompanhar o processo de li-
citação (que terá validade de um ano) para defi-
nir a empresa que fornecerá os vales. Os envelo-
pes das empresas concorrentes serão abertos no
próximo dia 18. Na reunião com De Luca os dire-
tores do sindicato levantaram preocupação
quanto ao processo de operacionalização das
carteiras da Unimed e Uniodonto. Afinal, não
está definido como serão os procedimentos des-
de que a administração dos convênios foi retira-
da da FUCAS.

Desistência das ações de demissão

“Cobramos o presidente da CASAN sobre a
desistência das ações de demissão, conforme
está previsto no ACT. Ele nos informou que as-
sim que acabe o recesso do poder judiciário irá
encaminhar as desistências”, informa Odair Ro-
gério. O diretor jurídico da empresa, Marcos An-
tônio Rodrigues, também estava presente e con-
firmou que haverá a desistência em todas varas
do estado.


