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N
a última quarta-feira, 

dia 30 de abril, véspera 

do Dia Mundial do/a 

Trabalhador/a, repre-

sentantes do Sintaema-SC e da Ca-

san se reuniram para negociação do 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 

2008/2009. Nesta reunião, a Casan 

se comprometeu em fechar o ACT 

2008/2009 em até 30 dias. 

Para nós trabalhadores/as não há 

problema algum fechar um acordo 

em 30 dias, pelo contrário, até que-

remos, desde que sejam mantidos 

todos os nossos benefícios, bem 

como avance em outras conquis-

tas. 

Representando o Sindicato, esti-

veram presentes o Presidente Odair 

Rogério da Silva, o Diretor Mário 

Dias, e o Consultor Jurídico Prudente 

José de Mello. Já os representantes 

da Empresa que participaram da 

reunião foram o Diretor Administra-

tivo Antonio Varella do Nascimento, 

o Gerente de Recursos Humanos 

Haneron Victor Marcos e a senhora 

Rita de Cássia F. Volpato.

Durante a reunião, a Casan as-

sinou um Termo de Acordo 

com o Sindicato (que está 

disponível no site www.sin-

taema-sc.org.br), assumindo 

os seguintes compromissos:

• Manter a data base da           

  categoria em 1° de maio

• Extensão do ACT               

   2007/2008 até o dia 31      

   de maio

Para garantir a continuidade do 

processo da negociação em 30 dias, 

a Casan propôs o seguinte calendá-

rio de reuniões:

Dias: 05, 07, 12, 14, 19,  

  21, 26 e 28 de maio 

Local: Matriz 

Horário: 14h

O Sindicato não medirá esforços 

para garantir a assinatura de um 

bom ACT para os/as trabalhadores/

as. Não vamos admitir a supressão 

ou retirada de direitos que conse-

guimos com muita luta e unidade da 

categoria, mas também não iremos 

descansar na batalha de assegurar 

novos benefícios para os/as traba-

lhadores/as. 

Uma importante luta que deve-

mos travar é para a Casanprev, para 

que este programa de aposentado-

ria contenha um plano de saúde e 

uma complementação salarial. 

  

O Sintaema-SC não irá aceitar de 

maneira alguma qualquer contra-

proposta da Casan que prejudique 

os/as trabalhadores/as.

O 1° de Maio foi um sucesso no Brasil e no Mundo!

Trabalhadores/as unidos/as pela redução da jornada 

de trabalho!

CASAN SE COMPROMETE A FECHAR 

ACT 2008/2009 ATÉ 31 DE MAIO

1° de

Maio

   

Reivindicamos:

• Manutenção do ACT     

  2007/2008 com reajus-   

  te dos benefícios

• Casanprev - proposta  

  da Comissão Paritária

• Ganho real nos salá- 

  rios

• Nova Escala Salarial

• Participação nos lu- 

  cros sem a retirada  

  dos abonos
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