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Contraproposta da Casan é insufi ciente
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ACT 2008/2009

N
o dia 22 de abril os Dirigen-
tes do Sintaema-SC, Odair, 
Marinho e Mafra estiveram 
reunidos com o Diretor Ad-

ministrativo da Casan,  Antonio Varella 
do Nascimento, e o Gerente da GRH, 
Haneron Victor Marcos, para tratarem 
do ACT 2008/2009.

Nesta primeira reunião, os dirigentes 
apresentaram um pré-acordo que 
trata de garantir o mês de maio como 
a data base da categoria e o cumpri-
mento de todas as cláusulas do ACT 
2007/2008 até a assinatura do novo 
acordo. No encontro foi solicitado um 
calendário de reuniões para agilizar as 
negociações.

Quanto à proposta que a Casan 
o( cializou para o ACT 2008/2009 no 
dia 18/04/2008, foi avaliada pelos 
Dirigentes liberados e está muito lon-
ge daquilo que os trabalhadores/as 
da Casan merecem. Na proposta da 
Casan não há um Plano de Aposenta-
doria digno que garanta a saúde para 
os/as trabalhadores/as (CASANPREV) 
e não se mencionou nada da Comis-
são Paritária que está elaborando uma 
nova ESCALA SALARIAL. Também não 
apresenta nenhum reajuste no VALE 
ALIMENTAÇÃO, não fala em GANHO 
REAL DE SALÁRIOS, não men-
c i o n a  n a d a  s o b r e  a  m a n u -
tenção das  c láusulas  do AC T
2007/2008 e não procurou avaliar 
nenhuma  proposta nova para o ACT 
2008/2009.

En( m, o que observamos é que essa 
contraproposta da Empresa não ajuda 
em nada,  especialmente para quem 
quer ter uma negociação responsável 
e que seja boa para ambas as partes.

O que vimos por parte da Direção 

da Casan foi a capacidade que  tiveram 
em elaborar uma  proposta rebaixada 
que visa somente acabar com os últi-
mos benefícios que a categoria adqui-
riu com muita luta e organização. Não 
vamos permitir qualquer tipo de corte. 
Os/as trabalhadores/as da Casan me-
recem muito mais. Sempre soubemos 
superar os momentos mais difíceis 
e conseguimos vencer esses obs-
táculos. O período de crescimento 

econômico que vive o país, as reno-
vações dos contratos da Casan com 
os municípios, isso tudo facilita as 
condições da Empresa para investir 
mais nos seus trabalhadores/as.

Portanto, iremos a partir de agora 
dar como aberta a negociação com a 
Direção da Casan e não vamos levar 
em conta essa contraproposta que é 
rebaixada e insu( ciente para os/as 
trabalhadores/as.

Os/as trabalhadores/as reivindicam:
• Um programa de aposentadoria (Casanprev)
• Ganho real nos salários
• Uma nova escala salarial
• Participação nos lucros
• Reajuste do vale alimentação

Rejeitamos:
• Retirar os abonos de Natal e de férias 
• Rebaixar a complementação do auxílio doença
• Aumentar nossa participação no plano de saúde e 

odontológico (ou seja, cobrar mais)

Dirigentes do Sintaema-SC em reunião com os Diretores da Casan



O 
Dia do Trabalhador é co-
memorado em 1º de maio. 
No Brasil e em vários paí-
ses do mundo é um feriado 

nacional, dedicado a manifestações e 
passeatas, mas principalmente deve 
ser um momento de re< exão sobre 
as condições de trabalho e as lutas 
históricas dos trabalhadores.

A história do Dia do Trabalhador tem 
suas origens na metade do século 
XVIII, com o início da Revolução In-
dustrial na Inglaterra e a invenção da 
máquina. Nesta época, as condições 
de trabalho e de vida dos operários 
se tornaram desumanas: longas jor-
nadas de trabalho, variando de 14 
a 18 horas diárias, baixos salários, 
ambientes insalubres e inseguros. A 
partir desta realidade, cansados de 
serem explorados, os trabalhadores 
ingleses se uniram em um movimento 
por melhores condições de trabalho, 
destruindo máquinas e fábricas. Devi-
do à revolta, os patrões e o governo 
da Inglaterra prenderam e mataram 
diversos trabalhadores. 

A luta dos trabalhadores não ( cou 
restrita à Inglaterra e em 1° de maio de 
1886, na cidade de Chicago, nos Esta-
dos Unidos, milhares de trabalhado-
res foram às ruas reivindicar melhores 
condições de trabalho, entre elas, 

a redução da jornada de trabalho 
para 8 horas diárias. Neste mesmo 
dia, ocorreu nos Estados Unidos uma 
greve geral. Cerca de 5 mil operários 
cruzaram os braços reivindicando 
melhores condições de trabalho. 
Numa das manifestações, uma bomba 
explodiu, matando manifestantes e 
policiais. 

Foram dias marcantes na história da 
luta dos trabalhadores por melhores 
condições de trabalho. Para home-

nagear aqueles que morreram nos 
conflitos, a Segunda Internacional 
Socialista, que aconteceu em Paris 
em 20 de junho de 1889, criou o Dia 
Mundial do Trabalhador, que seria 
comemorado em 1º de maio de cada 
ano. 

Aqui no Brasil, existem relatos de 
que a data é comemorada desde o 
ano de 1895. Porém, foi somente em 
setembro de 1925 que esta data tor-
nou-se o( cial, após a criação de um 
decreto do então Presidente Artur 
Bernardes.

A data de 1° de maio é consagrado 
ao Dia do Trabalhador e, devemos 
complementar, da Trabalhadora, e 
não o Dia do Trabalho como quer a 
burguesia e como divulgam os pa-
trões. 

É um dia de reconhecimento e re-
< exão pelo esforço de milhares de 
trabalhadores/as que, em diferentes 
épocas, tombaram na luta por melho-
res condições de trabalho e de vida.

O Sintaema-SC acredita que neste 
dia 1° de maio de 2008 não deve ser 
diferente. A classe trabalhadora deve 
estar unida para se mobilizar na luta 
por melhores condições de trabalho, 
assim como pela redução da jornada 
e por uma sociedade mais justa e 
igualitária.

Cadê o reconhecimento aos vencedores?
PROGRAMA DE GESTÃO POR RESULTADOS

Trabalha-
dores/as
merecem 
receber os 
parabéns 
pela 
dedicação

A
pesar de terem conquis-
tado, respectivamente, 
a primeira e a segunda 
colocação no ranking das 

Agências da Casan no exercício 2007 
do Programa de Gestão por Resul-
tados, a Agência de Porto Belo e a 
Agência de Biguaçu não receberam o 
destaque merecido pela Empresa. 

Ao invés de parabenizar o empe-
nho e a dedicação dos/as trabalha-
dores/as, a Casan, através de seu 
jornal “Registro” n° 116, do mês de 
março de 2008, preferiu dar destaque 
às presenças do Diretor de Planeja-
mento, Cézar de Luca, e do Superin-
tendente Pedro Paulo Chiminello, 
duas figuras apenas decorativas, 
entregando os prêmios somente 
para as Agências de Penha e Ibirama, 
que ( caram em terceiro e quinto lu-
gares. Penha e Ibirama também são 
merecedoras de elogio, mas ( cou 
a impressão de que os diretores da 

Empresa é que foram os premiados.
No entanto, o Sintaema-SC vem 

destacar a atuação da Agência de 
Porto Belo, que através do compro-
metimento dos Agentes Regionais 
José Lucas Guerreiro e Márcio Matias 
da Silva, de Bombinhas, e de toda 
a equipe de servidores/as, conse

guiram obter o primeiro lugar no
ranking. 

O mesmo vale para o Agente Regio-
nal de Biguaçu, João José Cordeiro, 
carinhosamente chamado de “Zézo”, 
e sua equipe, que conquistaram a 
segunda colocação.

Parabéns a todos/as!

Dia Mundial do Trabalhador e da Trabalhadora
1° DE MAIO


