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O presidente do sindicato, Macaé 
Marcos Braz, pede que todo o pessoal 
da empresa, cerca de 1.400, participe da 
assembleia desta semana: ‘O que hoje 
prejudica apenas uma parcela, amanhã 
pode atingir todo mundo’

Assembleia
para decidir

5ª-feira
15 / janeiro

18h30
Sede do Sintracomos

Rua Júlio Conceição, 102

PRODESAN

Presença dos atingidos 
pela medida é 
fundamental, embora 
todo o pessoal deva 
também participar 

A decretação do ‘estado de greve, 
na assembleia de terça-feira passada 
(6), mobilizou não apenas a categoria, 
mas também a direção da Prodesan.

A administração da empresa cha-
mou a diretoria do sindicato para es-
clarecer o que antes havia feito sem 
qualquer consulta, de forma unilate-
ral e impositiva.

Seu presidente, Odair Gonzalez, 
explicou que a redução da jornada 
de oito para seis horas diárias tem a 
ver com 79 trabalhadores e trabalha-

doras do hospital da zona noroeste.
Ele ponderou que, desse total, 40 

já teriam aderido “espontaneamen-
te”, restando, portanto, 39. E garan-
tiu que ninguém será demitido, em 
hipótese alguma.

O sindicato apurou que o pessoal 
está aceitando a imposição para não 
perder o adicional de insalubridade de 
30%. Eles preferem perder 25% com a 
diminuição de duas horas do que 55%.

Isso porque a empresa teria su-
gerido transferir todos para outros 

setores, substituindo-os por empre-
gados que já têm a jornada diária de 
seis horas.

Dessa forma, seriam prejudicados 
em 25% das duas horas, mais os 30% 
da insalubridade, totalizando 55%. É a 
história de perder o anel para não per-
der o dedo.

Segundo o presidente da empresa, 
300 empregados da Prodesan traba-
lham no setor de saúde da prefeitura. 
Mais de 120 participaram da assem-
bleia da semana passada.

Assembleia de terça-feira contou com ótima presença do pessoal envolvida na polêmica redução da jornada
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Assembleia terá documento 
da empresa sobre o assunto

PARTICIPE

Jurídico do sindicato 
estará de novo presente 
para orientar sobre como 
o pessoal deve agir

Reforma
política já

Garanta o 
direito de 
consumidor

DEMOROU

JUSTIÇA

Na sexta-feira, diretoria do Sintracomos participou de reunião com o presidente da Prodesan

Homens e mulheres de fibra e coragem, na assembleia da semana passada, dispostos a garantir seus direitos 

Na assembleia desta quinta-
-feira, a diretoria do Sintracomos 
apresentará aos companheiros e 
companheiras um documento que o 
presidente da empresa ficou de nos 
remeter.

Até o fechamento desta edição, 
o sindicato não havia recebido o 
tal documento, que será analisado 
detalhadamente, com assessoria 
do nosso advogado, Marco Antônio 
Oliva.

A diretoria do sindicato defende 
uma reforma política imediata no 
país, que proíba, de uma vez por 
todas, a contribuição financeira de 
empresas e empreiteiras para cam-
panhas de candidatos.

Enquanto essa prática nefasta 
não for cortada pela raiz, a corrup-
ção continuará sendo uma das pio-
res chagas da política, prejudicando 
todos em benefício de alguns.

Muita gente se dá mal nas com-
prar de Natal, adquirindo gato por 
lebre, equipamentos com defeitos 
e enfrentando graves problemas 
por conta de um comércio cada vez 
mais inescrupuloso.

Por isso, nosso sindicato mantém 
uma assessoria jurídica voltada ex-
clusivamente para o direito do con-
sumidor. Se você foi lesado de algu-
ma maneira, ligue para nossa sede, 
em Santos, e agende uma consulta.

Quer mudar
de vida?

Filie-se ao
indicato!
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