
N
ossa tática estava certa: a 

decisão do TST e o fecha-

mento do ACT 2008/2009 

demonstraram isso. Depois de várias 

reuniões e assembléia dos/as traba-

lhadores/as da CASAN e da Direção do 

SINTAEMA-SC, & nalmente foi assina-

do no dia 13/08 o Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT) 2008/2009. O acordo 

assinado precisará ser referendado nas 

Assembléias Regionais em Rio do Sul, 

Criciúma, Chapecó, São Miguel do Oes-

te, Videira e Florianópolis (con& ra no 

quadro abaixo).

Neste ano, durante  as negociações, 

surgiu um fato novo que foi o julgamen-

to da garantia de emprego no Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) no último dia 

6 de agosto. Diante deste fato, nós da Di-

reção do Sindicato tomamos um outro 

caminho, que foi de não assinar o ACT 

sem a desistência do recurso por par-

te da CASAN ou se a vitória do julga-

mento no TST fosse nossa. Todas as 

avaliações foram feitas, inclusive por 

parte de nosso Assessor Jurídico, Dr. 

Prudente José de Mello. Segundo ele, 

seria muito difícil os/as trabalhadores/

as obterem uma vitória no TST.

A categoria teve lucidez e con& an-

ça na Direção do Sindicato naque-

le momento e aprovou em As-

sembléia Estadual que não seria 

assinado o Acordo Coletivo 2008/2009 

enquanto não tivéssemos segurança 

em torno da garantia de emprego.

Acertamos mais uma vez. Mudamos

nossa tática e temporiaramente deixa-

mos de lado as negociações do Acordo 

Coletivo e priorizamos a garantia de  em-

prego. A mudança de tática não foi usa-

da somente este ano. Recentemente, 

no ACT 2007/2008, demos prioridade 

às renovações de contratos, em espe-

cial de Florianópolis, Criciúma e Chape-

có. É desta forma que queremos atuar, 

saber o que é mais importante para a 

categoria, e não temos dúvidas, que es-

tamos acertando em nossas decisões.

Quanto ao ACT 2008/2009, é evidente 

que não é tudo que merecemos, mas é 

o que foi possível. A CASAN está viven-

do uma nova realidade e neste sentido 

nos próximos acordos teremos como 

avançar mais em nossas conquistas.

Agora temos outra tarefa que é a apli-

cação das propostas elaboradas pela 

Comissão Paritária da CASANPREV, tais 

como a MELHORIA DO PDVI, PLANO DE 

SAÚDE PARA OS APOSENTADOS E DIS-

CUTIR OUTRO VALOR DE CONTRIBUI-

ÇÃO PARITÁRIA, menor que os 4,6%.

Assim, vamos por partes resolvendo 

nossos problemas, que não são pou-

cos. 

Mais uma vez,  agradecemos a todos/

as trabalhadores/as pela con& ança de-

positada na Direção do SINTAEMA-SC e 

pela manutenção do espírito de unida-

de em torno de nossas reivindicações e 

direitos conquistados!
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SINTAEMA ASSINA O ACT 2008/2009
Acordo precisa ser referendado em assembléias da categoria

Cidade Data Hora Local
Rio do Sul 18/08 16:00 h Clube Caça e Tiro

Criciúma 18/08 16:00 h CASAN

Chapecó 19/08 16:00 h CASAN

São Miguel do Oeste 20/08 16:00 h CASAN

Videira 21/08 16:00 h CASAN

Florianópolis 22/08 16:00 h ASCAN

Calendário de Assembléias Regionais

Américo, Gerente da GRH Haneron 

Marcos, Diretor Administrativo Antonio 

Varella, Odair e Mafra durante a assinatura 

do ACT 2008/2009 na Matriz

O Fato Novo: TST

Veja no verso como fi cou o 

ACT 2008/2009



A
negociação de um ACT 
exige calma e perseve-
rança. O objetivo do 
Sindicato ao fechar o 

acordo deste ano foi manter os be-
nefícios do ACT anterior mas tam-
bém avançar em algumas cláusulas.

Avançamos com a instituição do 
projeto-piloto em uma agência da 
jornada de trabalho de 6 horas. Ape-
sar de ser ainda um projeto-piloto e 
bene& ciar primeiramente apenas al-
guns trabalhadores/as, é um avanço 
para a categoria, pois signi& ca redu-
ção de jornada de trabalho sem a 
redução de salários.

Outra conquista foi o acesso a com-
putadores nas Superintendências, 
para que os trabalhadores da ma-
nutenção possam acessar a internet 
nos seus períodos de intervalo nos 
locais de trabalho.

A CASAN irá fazer o pagamento do 
abono de férias dia 15/08 para os 
servidores que pegaram férias nos 
meses de julho e agosto e não rece-
beram, bem como a complementa-
ção do auxílio-doença.

 
>> Instituir como projeto-piloto, 

em uma Agência, a jornada de 

trabalho de 6 horas, na manuten-

ção, de segunda a sexta-feira;

>> Comissão Paritária para 

elaborar escalas de trabalho nas 

estações de tratamento;

>> Licença prêmio poderá ser 

fracionada em até 3 períodos de 

10 dias cada;

>> Pagamento de prêmio por 

conclusão de curso de Nível Mé-

dio Profi ssionalizante e de Nível 

Superior, no percentual de 25% e 

50% respectivamente, da menor 

referência da escala salarial, 

independente da referência que 

estiver enquadrado/a;

>> Auxílio funeral no valor de 

R$ 2.000,00;

>> Reposição salarial = 5,9% 

(INPC) - incorporação em outu-

bro/2008. Pagamento de abono de 

R$ 600,00 em Vale Alimentação, 

divididos em duas parcelas de 

R$ 300,00 pagas em 15/08/2008 

e 15/09/2008;

>> 1,23% do PCS (promoção  

por merecimento) - incorpora-

ção em abril/2009. Pagamento 

de abono de R$ 300,00 em Vale 

Alimentação em 15/10/2008;

>> Complementação Auxílio- 

Doença - manutenção do com-

plemento por 30 dias estendi-

dos para 60 dias nos casos de 

cirurgia;

>> Abono Natalino de R$ 438,17 

em Vale Alimentação;

>> Abono de Férias de R$ 

452,79 em Vale Alimentação;

>> Vale Alimentação de R$ 

15,00 por tíquete a partir de ou-

tubro de 2008.

AS PRINCIPAIS CLÁUSULAS DO ACORDO

Manutanção das 
demais cláusulas 

do Acordo Coletivo 
2007/2008

Veja como fi cou o ACT 2008/2009

Acerto de Contas

No dia 7 de agosto, os Dirigentes 

do SINTAEMA-SC, Odair Rogério 

da Silva, Américo dos Santos Filho 

e José Oliveira Mafra participaram 

em Florianópolis do ato em DEFE-

SA DO PISO ESTADUAL DE SALÁ-

RIO.

O Governador Luiz Henrique 

da Silveira continua ignorando o 

apelo dos/as trabalhadores/as ca-

tarinenses que esperam, há dois 

anos, uma audiência para nego-

ciar a implantação de um piso 

estadual de salário. No dia 17 de 

janeiro de 2007 uma delegação 

de trabalhadores/as e dirigentes 

sindicais entregou um documento 

ao Governador explicando os mo-

tivos e as vantagens para SC com a 

implantação do piso estadual. No 

entanto, LHS não enviou nenhuma 

resposta, numa demonstração de 

descaso e falta de compromisso 

com a classe trabalhadora.

O Salário Minímo Regional do 

Paraná existe desde 2006 e o seu 

maior valor é de R$ 548,00. No 

Rio Grande do Sul,  existe desde 

2001 e possibilitou o aumento do 

emprego formal e a redução do 

desemprego. Os estados de São 

Paulo, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Tocantins e Rio de Janeiro também 

possuem o piso estadual.

Exigimos que Santa Catarina 

também tenha um piso estadual!

SINTAEMA EM DEFESA DO PISO ESTADUAL DE R$ 524,00

Por que não em SC?

Dirigentes do 

Sindicato 

estiveram 

presentes no ato 

em defesa do 

piso estadual
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