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Assembleia nesta
quarta para votar
contraproposta

Arquivo / O Diealeto

PRODESAN

Participe da assembleia e vote conforme sua consciência,
mas não deixe que outros decidam por você
Arquivo/DL

‘Macaé’ Marcos Braz de Oliveira, presidente do
Sintracomos: ‘Os dados estão lançados. Cabe agora à
categoria decidir qual o melhor desfecho para a campanha
salarial. A participação do maior número possível de
companheiros e companheiras é fundamental. A escolha
tem que ser da maioria, não da minoria’

Prodesan é uma grande empresa porque tem funcionários altamente capacitados

N

ossa proposta salarial
era de reposição inflacionária, que foi de
4,88%, mais 5% de aumento
real, totalizando 9,88%. A empresa não atendeu, mas chegou

perto.
Quanto ao plano de saúde,
é incontestável o avanço deste
ano. Embora garantido apenas
para o titular, os dependentes
diretos poderão pagar à parte e

usufruir do plano Santa Casa.
Se a categoria aceitar, com
certeza brigará, nas próximas
campanhas, para ampliar o número de beneficiários custeados
pela Prodesan.

4ª-feira
6 junho
18h30

Rua Júlio Conceição, 102
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REPRESENTAÇÃO

Sete diretores
do Sintracomos
são funcionários
da Prodesan
São todos batalhadores e disponíveis para
encaminhar qualquer reivindicação da
categoria, individual ou coletiva

O

OPERÁRIA
ESPECIALIZAÇÃO

Ctep e
Assemprodesan
na parceria
para cursos
O Ctep e a Assemprodesan têm parceria para oferecer cursos de qualificação
profissional gratuitos aos empregados da
Prodesan. De início, elétrica predial, instalação hidráulica, comandos elétricos.
Há também cursos particulares de NR 10
e solda. As inscrições devem ser feitas na
Rua Júlio Conceição, 100, Santos, fones
13-3226-0212 e 3226-0213. Saiba mais no
site www.ctep.org.br

Procure-os sempre que houver algum problema individual ou coletivo,
de relação de trabalho, que eles terão
maior satisfação em ajudar a resolver.
Conte também com o presidente ‘Macaé’, que não é da Prodesan.

Fotos: Vespasiano Rocha

Trabalhadores da Prodesan
sempre tiveram ótima
representatividade na
direção do sindicato

s funcionários da Prodesan
Bernardete, ‘Índio’, ‘Nena’,
Edson, Clóvis, ‘Cassu’ e Roque
são figurinhas carimbadas, diretores e
diretoras do Sintracomos, com quem
você pode contar.
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‘Macaé’ Marcos Braz de Oliveira
Presidente

Maria Bernardete Oliveira
Trajano da Silva
Saúde e assistência

José ‘Índio’ Francisco de
Andrade da Silva
Eventos e lazer

Maria Neilde Santos
Suplente

Roque Tomé de
Oliveira Neto
Suplente

Edson dos
Santos Paschoa
Conselho fiscal

Clóves Alexandrino
de Jesus
Suplente conselho fiscal

Maria de José Oliveira Cassu
Representantes na
federação estadual
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