
O
s trabalhadores do SA-

MAE de São Francisco 

do Sul na última segun-

da-feira, dia 20/10, mobilizaram-se 

contra a saída do Diretor Maurício 

de França. Assim que souberam da 

exoneração do Diretor, os trabalha-

dores e o SINTAEMA-SC organizaram 

um abaixo-assinado solicitando a 

permanência de Maurício de França 

na função que ocupava interinamen-

te, devido ao afastamento do antigo 

Diretor do cargo, pois este concorreu 

a vereador nas eleições do dia 5 de 

outubro.

Após o recolhimento das assina-

turas, os trabalhadores dirigiram-se 

em comitiva até a Prefeitura com o 

objetivo de entregar o documento 

ao Prefeito Odilon Ferreira de Oli-

veira. No entanto, pelo fato do Pre-

feito estar ausente, os trabalhadores 

foram recebidos pelo Secretário 

de Governo, Arnoldo Alexandre da 

Costa Filho.

O documento entregue na Prefei-

tura contém 47 assinaturas, sendo 

que apenas 11 trabalhadores não 

assinaram, a maioria destes afasta-

dos do trabalho por licença.

Os trabalhadores pediram a per-

manência de Maurício de França no 

cargo em razão de seu empenho 

em trazer paz e tranqüilidade no 

ambiente de trabalho, propiciando 

assim, a eficiência e a qualidade 

dos serviços prestados por esta 

autarquia a toda população de São 

Francisco do Sul.

Os trabalhadores em unidade obti-

veram grande êxito, pois o atual Dire-

tor Maurício de França foi mantido no 

cargo até o fi nal do ano, quando en-

cerra-se a gestão do atual Prefeito.

A unidade dos trabalhadores 

organizados foi vitoriosa mais uma 

vez e com certeza não será a última. 

Teremos outras empreitadas onde 

será imprescindível esta mesma dis-

posição de luta e espírito de unidade 

da categoria.
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São Francisco do Sul

Unidade dos trabalhadores 
mantém Diretor do SAMAE no cargo

N
este mesmo dia (20/10) foi entregue ao Secretário Arnoldo 
uma minuta com as principais propostas de reivindicação 
dos trabalhadores para o Acordo Coletivo de Trabalho 

(ACT) 2008/2009. Os trabalhadores solicitaram ao Secretário intervir 
no sentido de agendar uma audiência com o Prefeito Odilon para 
discutir esta minuta. A categoria e o SINTAEMA-SC vem tentando, sem 
sucesso, um encontro com o Prefeito, que pelo jeito, não está muito 

interessado em nos ouvir.
O Secretário de Governo alega que agora no fi nal do mandato 

não será possível conceder qualquer reajuste aos trabalhadores, 
mas isto é um assunto que queremos discutir com o próprio Prefeito, 
que deveria ser mais responsável ao tratar dos assuntos ligados aos 
trabalhadores, que são, sem dúvida alguma, o maior patrimônio do 
SAMAE.

Senhor Prefeito, até quando vamos esperar?

Trabalhadores reunidos na Prefeitura para a entrega de documento
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