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Chapa 1 é eleita com 60,3% dos votos

Planos de Saúde Agregados

ElEiçõEs sintaEma 2007

Conforme já é de conhecimento 
da categoria, o Plano de saúde dos 
agregados da FUCas foi prorroga-
do até 30 de novembro. Portanto, 
o sintaEma estará administrando 
de forma provisória e transitória 
os Planos de saúde agregados da 
Unimed e da Uniodonto.

no caso do Plano Uniodonto 
todos/as os/as participantes que 
estavam inscritos na FUCas te-
rão migração automática para o 
sintaEma. nesse, sentido caso 
alguém seja contrário deverá in-
formar o sindicato.

no caso do Plano Unimed, cada 
um/a que desejar participar terá 
que preencher o formulário de 
adesão e anexar cópias dos docu-
mentos necessários, CPF e Carteira 

de identidade. Os documentos 
devem ser entregues no má-
ximo até dia 19 de novembro 
na GRH - Divisão de Benefí-
cios da CASAN/ Matriz - com 
Eneas Souza Neto - Rua Emí-
lio Blum, n° 83, centro, Flo-
rianópolis/SC, CEP 88020-
010 ou na sede do sindicato 
Avenida Mauro Ramos, n° 
502, centro, Florianópolis/
SC, CEP 88020-301

Os formulários estão disponíveis 
no site do sindicato www.sintae.
org.br e foram remetidos por e-
mail para o pessoal da ativa. Os 
aposentados e dependentes rece-
berão por correspondência. mais 
informações Eneas (48)3221-5065 
e/ou sintaema (48)3224-3868.

Os/as trabalhadores/as elegeram, nos 
dias 06 e 07 de novembro de 2007, a 
nova diretoria do sintaEma para o tri-
ênio 2008/2010.

a Chapa 1 - Unidade e luta prá avançar 
- foi eleita com 789 votos. a Chapa 2 - 
Renovação e luta, obteve 519 votos, do 
total dos votos válidos.

Estavam aptos a participar do processo 
eleitoral 1810 trabalhadores/as. Votos 
nulos somaram 23 e votos em branco 
48. O total de votos válidos foi de 1308.

a Chapa 1 obteve o percentual de 
60,3% e a Chapa 2 - 39,7% dos votos. a 
diretoria eleita assume a gestão em 20 
de dezembro de 2007. 

Comissão Eleitoral
a direção do sintaEma agradece 

de forma sincera a Comissão Eleitoral 
- titulares: suzete Oliveira antunes, 
maria de lourdes Roussenq dos santos 
e João Bruno Gonçalves e os suplentes: 
Oscar Júnior Pedra, sandra Regina Via-

na e luiz Carlos alves libanio que, com 
muita dedicação, esforço, paciência e 
alto grau de responsabilidade soube-
ram conduzir todo o processo eleitoral 
de forma democrática e com toda a 
lisura possível e necessária. Parabéns. 
muitíssimo obrigado por mais esta 
contribuição voluntária para a vida de 
nosso sindicato. 

O sindicato agradece da mesma 
forma a todos/as os/as mesários que 
trabalharam na eleição.

     Dia 09 de novembro de 2007, o 
sintaEma/sC completou 30 anos. são 
três décadas de uma trajetória com as 
histórias de luta contra a privatização 
da água, por uma gestão pública do 
saneamento, para que todos tenham 
acesso e em defesa dos/as trabalha-
dores/as. Por esse motivo, também 
marca presença na linha de frente das 
principais batalhas enfrentadas no 
país, entendendo a sociedade como 
uma disputa de classes. nossa batalha 
também é por uma sociedade justa e 
igualitária, livre de preconceitos e com 
respeito à diversidade. 
    Convidamos os/as trabalhadores/as 
para dia 15 de novembro estarmos jun-
tos nas festividades promovidas pela 
Fascan em Florianópolis. no evento 
o sindicato irá entregar o prêmio do 
concurso do slogan do sintaEma.

SINTAEMA
30 anos de lutas


