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EXPEDIENTE

Todos à assembléia!
As assembléias regionais estão mobilizando os 

trabalhadores de todo o estado em torno da constru-
ção da campanha do ACT 2006/2007. Com consciên-
cia da importância deste momento para a nossa luta, 
os companheiros têm comparecido em massa. 

Nesta terça-feira (7), é a vez dos companheiros 
da Grande Florianópolis contribuírem com a cons-
trução da pauta. A assembléia na capital encerra 
um ciclo de trinta encontros realizados em todo o 
estado com o objetivo de colher as sugestões dos 
trabalhadores.

No último CONEXÃO, você encontrará a pré-pauta 
com cláusulas novas e alteradas. As demais cláusu-
las são mantidas na proposta. 

A pauta da assembléia também prevê a discussão 
sobre a contribuição confederativa, que financia as 
lutas dos trabalhadores, como a mobilização para a 
campanha salarial, manutenção dos empregos e do 
saneamento público. Há vários anos, a contribuição 
equivale a um dia de trabalho. Desde 1997, também 

não há desconto do imposto sindical, pois o SINTAE 
garantiu judicialmente que os trabalhadores não 
tivessem essa obrigatoriedade. Entretanto, consi-
derando que em 2005 a CASAN descontou 40% de 
um dia de trabalho referente ao imposto sindical, a 
direção do SINTAE formulou nova proposta: propo-
mos que a contribuição seja equivalente a 60% da 
remuneração de um dia de trabalho, descontado em 
três parcelas de 20% (maio, julho e setembro). 

Você não pode faltar à assembléia! Sua presença é 
fundamental para construir a mobilização necessária 
para alcançar novas conquistas. A decisão sobre 
cada ponto de pauta é sua e não pode ser delegada 
a terceiros. A conquista é coletiva! As negociações 
só avançam quando os trabalhadores estão mobi-
lizados. Quanto mais mobilizados e ativos, mais 
respaldo tem o Sindicato na mesa de negociações. 
Por isso, a sua presença é indispensável. 

Vamos construir o futuro juntos! Todos à assem-
bléia!

Assembléia da Grande Florianópolis 
Terça (07/03), 8h45min, na sede da ASCAN (Ponta do Leal)

PAUTA:
1) Discussão e deliberação da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2006/2007
2) Discussão de deliberação sobre contribuição confederativa
3) Assuntos gerais

Pendências
* Plano Odontógico: dirigentes do SINTAE e Intersindical farão nova cobrança à CASAN nesta 
segunda, dia 6, exigindo cumprimento do ACT.

* Eleição de representante no Conselho de Administração: depois da direção, conselheiros aprovam 
eleição. Nós, trabalhadores, exigimos imediatamente o processo de eleição.


