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VITÓRIA NA PRODESAN

Recuperamos o
plano de saúde
P
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assados 18 anos da revogação do
plano de saúde na Prodesan, a nova
direção do sindicato, orgulhosamente, traz de volta o benefício para 1400 funcionários.
Também com muito orgulho, conseguimos, pela primeira vez em muitos anos, um
reajuste salarial acima da inflação, com 2% de
aumento real.
E ainda podemos nos orgulhar de, após
muito tempo, conseguir melhorar o valor da
cesta básica. Tudo em apenas quatro meses
após a posse de 11 de fevereiro.
Nada disso seria possível sem a unidade
da diretoria em torno do presidente Macaé
Marcos Braz de Oliveira. E, acima de tudo,

Conquistamos
ainda reajuste
de 7% nos
salários,
15,38% no
tíquetealimentação e
8,33% na cesta
básica

sem o apoio dos trabalhadores e trabalhadoras nas bases.
Prova dessa união total ocorreu na assembleia de 6 de junho, quarta-feira anterior ao
feriado de Corpus Christi. Graças também a
Deus, fechamos a campanha com chave de
ouro.
Com data-base em maio, grande parte
dos funcionários da empresa de economia
mista da Prefeitura de Santos lotou a sede do
Sintracomos e aplaudiu o resultado da luta.
A contraproposta, aprovada por unanimidade, garante reajuste salarial de 7%, aumento de 15,38% no tíquete-alimentação (que
passa de R$ 13 para R$ 15) e 8,33% na cesta
básica (de R$ 60 para R$ 65).

‘É incontestável
o avanço deste
ano’, comemora
o presidente do
sindicato, Macaé
Marcos Braz, que
foi aplaudido no
encerramento
da assembleia.
Os benefícios
anteriores estão
garantidos

Pessoal da empresa de economia mista da Prefeitura de
Santos lotou a sede do Sintracomos, em assembleia histórica
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Melhorar o
acordo na
próxima
campanha
Participação na luta deste ano e credibilidade da
diretoria prometem ótima campanha em 2013

V

erdade seja dita, a direção da Prodesan também colaborou para
um desfecho satisfatório da campanha salarial deste ano de 2012. Negociou com seriedade e foi até onde pode.
Apesar do plano de saúde beneficiar
apenas o titular, os dependentes diretos
pode pagar em separado, promocionalmente, e usufruir do atendimento.
O plano, da Santa Casa de Santos, dá
direito à internação e amplo atendimento

em rede conveniada. Na próxima campanha, tentaremos ampliar o benefício para
um dependente.
Durante a assembleia, os trabalhadores se mostraram satisfeitos com o reajuste
de 7%, que corresponde à inflação de 5%
mais 2% de aumento real.
“Há muito tempo que a categoria só
pegava o correspondente à inflação. E há
muito tempo não se melhorava a cesta básica”, finaliza o presidente do Sintracomos.

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 133226-0212 e 3226-0213. Saiba mais no site www.ctep.org.br
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Uma categoria boa de trampo e de luta
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