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Todos/as para assembléia!
Durante esta semana temos recebi-

do manifestações de descontentamen-
to de vários companheiros de técnicos, 
nível médio e nível superior. Pela forma 
e pelo conteúdo do acordo coletivo 
assinado pela Intersindical, considerado 
inadequado. De fato, mais uma vez, a 
atitude da coordenação da Intersindical 
merece discussão. 

Sindicato forte, direito conquistado!
Filie-se ao SINTAE. Juntos somos mais fortes!

Fale com um diretor de sua região ou ligue (48)3224-3868/ (48)9912-3591 (Com Américo)

Participe da 
Audiência Pública

Dia 09 de agosto, às 19h
Clube 17 de maio
Centro de Biguaçu

Saneamento em discussão

Pagamento do INPC - 3,44%
Pagar de forma linear 3,44% INPC

1,23% PCS - agosto de 2007
Pagar conforme PCS

Não paga

Elevação do Piso Salarial
Elevação do piso salarial em até 
duas referências no piso dos cargos 
de nível médio e técnico de nível 
médio

Não paga

Complementação Auxílio 
Doença
Manutenção do ACT 2006/2007 - até 
90 dias de complementação

Apenas dois meses de 
complementação

Programa de Complemento 
à Aposentadoria – Comissão 

paritária para em 90 dias elaborar a 
proposta

Três meses para elaborar, mas sem 
participação do sindicato

Proposta da CASANProposta do SINTAE

No dia 14 de agosto o SINTAE rea-
lizará Assembléia Estadual em Floria-
nópolis. Estarão em pauta os rumos 
da Campanha Salarial, a formação da 
Comissão Eleitoral para as próximas 
eleições do sindicato e a alteração do 
estatuto do SINTAE. A nossa unidade 
é fundamental para vencermos essas 
batalhas.

No dia 25 de julho, represen-
tantes do SINTAE, da associação de 
moradores, do movimento social 
e sindical, do meio ambiente, par-
lamentares e outras lideranças do 
município de Biguaçu se reuniram 
para discutir os rumos do sanea-
mento na cidade, já que o prefeito 
tem a intenção de municipalizar os 
serviços. A CASAN já fez mais de 
uma proposta, como Gestão Com-
partilhada e de investimentos para 
o sistema de esgoto do município 
na ordem de 30 milhões. O Fórum 
em Defesa do Saneamento Público 
de Biguaçu agendou Audiência 
Pública para o dia 09 de agosto, às 
19 horas no Clube 17 de maio

BIGuAçu


