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ACT 2007/2008 garante direitos

Manifestações marcam
semana da pátria

Grito dos Excluídos
O SINTAE participou do Grito dos 

Excluídos por todo o Estado. A marcha 
reivindicou trabalho, justiça e condições 
dignas de vida, contra a opressão e a 
discriminação. O lema do 13° Grito dos 
Excluídos foi “Isto não Vale! Queremos 
participação no destino da nação”. É o 
grito de milhões de brasileiros exigindo 
justiça social e igualdade.

Plebiscito da Vale
O sindicato também participa do 3° 

plebiscito popular, pela anulação do lei-
lão da Cia. Vale do Rio Doce. A empresa 
foi vendida a preço de banana em 1997, 
quando o governo FHC abriu as portas do 
país para o capital estrangeiro e a privati-
zação. Os bens da Vale estavam avaliados 
em R$ 100 bilhões e foi vendida por ape-
nas R$ 3,3 bilhões. Por isso, é direito de 
todos os cidadãos brasileiros lutar pela 
reestatização. A Vale é nossa!

“Pela independência que
ainda não aconteceu”

Sindicato forte, direito respeitado!
Filie-se ao SINTAE. Fale com um diretor de sua região ou ligue (48)3224-3868/ (48)9912-3591 (com Américo)

ACT 2006/2007, avançou trazendo novas 
conquistas para os/as trabalhadores/as, 
tais como: • Elevação dos pisos salariais dos 
cargos em 1,23% até 10,25%, em março 
de 2008. Abonos em vale-alimentação 
(pagamento do período retroativo) de R$ 
360,00 em dezembro/2007 e R$360,00 em 
março/2008. Obs.: Este pagamento em 
vale-alimentação, atinge apenas os/as 533 
trabalhadores/as, que terão os seus pisos 
salariais elevados em março/2008;• Garantia da incorporação de 1,23% 
em março/2008, com abono em vale-
alimentação (pagamento do período 
retroativo) de R$ 125,00 em outubro/2007 
e  R$125,00 em fevereiro/2008;• Pagamento de 3,44% com incor-
poração em setembro, com abono de R$ 
300,00 em vale-alimentação no mês de 
setembro/2007 (referente pagamento do 
período retroativo de maio a agosto);• Comissão paritária para elaborar 
uma nova escala salarial;• Comissão paritária para a elabo-
ração do Programa de Complemento à 
Aposentadoria (CASANPREV), entre outras 
conquistas.

Nos dias 04 e 05 de setembro, a direto-
ria estadual do SINTAE esteve reunida no 
auditório do Hotel Faial em Florianópolis. 
Esteve em pauta a análise de conjuntura, 
terceirização/privatização, avaliação da 
Campanha Salarial, participação no Ple-
biscito da Companhia Vale do Rio Doce e  
Jornada de Trabalho.

Campanha Salarial
Na medida em que a direção do sindi-

cato soube avaliar o momento difícil que a 
empresa está passando, uma das priorida-
de foi a renovação de diversas concessões, 
entre as  principais estão Florianópolis, 
Criciúma e Palhoça. Portanto, num qua-
dro muito desfavorável, o SINTAE teve a 
capacidade de ser paciente, persistente 
e articulado. Acionou o Representante 
dos/as Trabalhadores/as no Conselho de 
Administração da CASAN, Jucélio Paladini, 
que firmou compromisso com a categoria 
para mediar e avançar nas negociações do 
acordo coletivo e teve papel fundamental 
no fechamento do ACT 2007/2008.

A Campanha Salarial 2007 foi vitoriosa, 
pois além de assegurar as cláusulas do

O acordo coletivo foi aprovado pela 
maciça maioria da categoria em Assem-
bléia Estadual no dia 14 de agosto, com 
apenas quatro votos contrários e uma 
abstenção. O SINTAE, agora denominado 
SINTAEMA/SC, nunca mediu esforços 
para defender os/as trabalhadores/as e 
assegurar os seus direitos. 

A nossa unidade sempre foi funda-
mental nos momentos decisivos.


