
O 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2008/2009 

foi referendado pela esmagadora maioria dos 

trabalhadores da CASAN. Foram realizadas 6 

assembléias nas Agências de Rio do Sul, Criciúma, Cha-

pecó, São Miguel do Oeste, Videira e Florianópolis, res-

pectivamente, entre os dias 18 e 22 de agosto. Mais de 

500 trabalhadores compareceram às assembléias, ha-

vendo apenas 1 voto contra e 1 abstenção.

Nas assembléias, a Direção do SINTAEMA-SC procurou 

lembrar aos trabalhadores(as) que os encaminhamentos 

aprovados na Assembléia Estadual no dia 22 de julho em 

Florianópolis estavam corretos. Que nossa tática foi acer-

tada e que a categoria mais uma vez con+ ou na direção 

do Sindicato, quando passamos a priorizar a garantia de 

emprego e não assinar o Acordo Coletivo 2008/2009.

Outro informe importante para os trabalhadores foi 

a respeito da decisão do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) no dia 6 de agosto. Em breves palavras, tentamos 

transmitir aos companheiros(as) a grande vitória que 

tivemos como trabalhadores da CASAN. Mais uma vez 

nossa capacidade de pensar e articular nos levou a esta 

vitória. Optamos pela contratação de um advogado de 

referência nacional na área trabalhista e contribuímos 

para a elaboração do memorial descritivo (defesa) que 

foi utilizado para se contrapor às argumentações da CA-

SAN.

Para comemorar a vitória no TST, nada mais justo que 

um jantar de confraternização e churrasco após as as-

sembléias. O que se pode observar no rosto dos traba-

lhadores foi uma sensação de alívio, de alegria e que de 

agora em diante não vamos mais viver o terror e a angús-

tia das demissões. 

Só queremos paz e tranquilidade para cumprir nossas 

obrigações e prestar um excelente serviço à população 

catarinense.
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SINTAEMA abre espaço para candidatos(as) a vereador(a) da categoria

ELEIÇÕES 2008

A
tenção servidores 

da CASAN que dis-

putam o cargo de 

vereador nas Elei-

ções deste ano: o SINTAEMA-SC  irá 

disponibilizar um espaço gratuito e 

democrático na próxima edição do 

jornal Conexão  para divulgação 

de propostas dos candidatos.

Para participar, basta enviar um 

texto com até 1000 caracteres e 

foto, informando ainda o município 

ao qual concorre a vaga na Câmara 

Municipal, número e partido.

O material deve ser enviado para 

o e-mail imprensa@sintae-

ma-sc.org.br até as 18 horas do 

dia 8 de setembro de 2008.

O SINTAEMA-SC esclarece que o 

texto não poderá conter mensa-

gens ofensivas contra outros can-

didatos e partidos e ressalta que o 

espaço cedido é uma boa oportu-

nidade para divulgar as propostas 

para a melhoria do saneamento 

nos municípios e outros assuntos 

pertinentes. 

Lembramos que o jornal Cone-

xão é distribuído em todo o Esta-

do de Santa Catarina, tendo como 

público alvo os trabalhadores da 

CASAN. Além da versão impressa, o 

jornal será publicado no site do Sin-

dicato (www.sintaema-sc.org.br). 

Somente poderão enviar textos 

candidatos que sejam servidores 

da CASAN. Participe!

A Diretoria do SINTA-

EMA-SC realizou no mês 

de junho as assembléias 

regionais de prestação 

de contas do exercício de 

2007. Devido ao julgamen-

to da garantia de emprego 

no TST e a negociação do 

ACT 2008/2009 estamos 

divulgando somente ago-

ra os resultados.

No total, foram realiza-

das 33 assembléias, com a 

participação de 518 traba-

lhadores. 

A prestação de contas 

foi aprovada pela grande 

maioria dos presentes às 

assembléias, sendo 506 

votos a favor, 8 votos con-

tra e 4 abstenções.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2007

NOVO PROCEDIMENTO PARA 

FILIAÇÃO NO SITE DO SINDICATO

Já estão disponíveis na internet as fi-

chas de filiação ao Sindicato.

Para efetuar a filiação ao SINTAEMA-SC, 

basta clicar no link “Filiação” e imprimir 

a ficha adequada. São dois modelos: um 

específico para funcionários da CASAN  e 

outro para trabalhadores de outras em-

presas ou sistemas. Depois de preencher 

e assinar a ficha, você deve entregá-la ao 

Diretor de sua região ou enviá-la à sede 

do SINTAEMA-SC em Florianópolis.

No site do Sindicato, você pode  ainda 

acessar os boletins informativos, docu-

mentos, notícias, fotos e também enviar 

dúvidas, opiniões, críticas e elogios no 

“Mural de Recados”. É mais rapidez e 

agilidade para manter o trabalhador 

bem informado.

Acesse:

www.sintaema-sc.org.br

Eleições acontecem em 5 de outubro

FILIE-SE AO

SINTAEMA-SC!

a favor: 506
contra: 8
abstenções: 4
total: 518


