
E
m face da grande tragédia que se abateu sobre 

Santa Catarina, devido as fortes chuvas, neste 

momento o espírito de solidariedade entre to-

dos deve prevalecer e devemos como trabalhadores 

dar a nossa contribuição, seja executando nossas tare-

fas diárias, ou como homens e mulheres participando 

dos mutirões pela reconstrução de nosso Estado. 

Desta maneira, a Direção do Sintaema-SC entendeu 

que a forma mais sensata e correta é prorrogar a de-

cisão dos trabalhadores que participaram das Assem-

bléias Regionais e decidiram que a partir do dia 5 de 

dezembro não estarão mais disponíveis para dirigir 

os veículos da Companhia, se a Casan não atender as 

reivindicações, entre elas aumentar o valor da grati' -

cação e criar um fundo para cobrir despesas com aci-

dentes e multas.
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Devido a calamidade em SC, Sintaema prorroga prazo para a 

Casan apresentar proposta sobre o acúmulo de função

Prazo de adesão à Casanprev é 

PRORROGADO

A orientação do SINTAEMA-SC é 

para que todos os trabalhadores efe-

tuem sua inscrição na Casanprev. O 

prazo para adesão foi prorrogado 

até o dia 31/12/2008.

Ao realizar a sua inscrição, o traba-

lhador deve assumir o compromisso 

de lutar para conseguir implementar 

as alterações propostas pela Comis-

são Paritária, instituída a partir do 

ACT 2007/2008.

A Casanprev deve ser entendida 

como uma conquista dos trabalhado-

res e não um ato de bondade da Dire-

toria da Casan. Afi nal, essa conquista 

é fruto de muitos anos de luta.

A tragédia em Santa Catarina

O 
Sintaema-SC, o Nú-

cleo da Cidadania 

da Casan e o Repre-

sentante dos trabalhadores no 

Conselho de Administração, 

uniram-se para ajudar os nos-

sos irmãos catarinenses atingi-

dos pelos efeitos da catástrofe 

que se abateu no Estado.

Solicitamos a colaboração e 

a solidariedade de todos/as 

na doação de alimentos não-

perecíveis, cobertores, fraldas 

descartáveis, produtos de lim-

peza e de higiene, calçados e 

roupas.

As doações podem ser entre-

gues na Matriz, CIOM, Superin-

tendências/Agências Regionais 

e na sede do Sintaema-SC. 

O Sindicato doou 30 cestas 

básicas para os atingidos e 

disponibilizou toda a sua es-

trutura para ajudar no que for 

necessário.

Unidade e cooperação estão 

em nosso sangue. Vamos mos-

trar isso, mais uma vez. 

Mais informações podem ser 

obtidas com:

:: Américo - (48) 3224-3868/      

americo@sintaema-sc.org.br

:: Soraya - (48) 3221-5185/ 

soraya@casan.com.br

:: Laércio - (48) 3221-5156/

laercio@casan.com.br

:: Paladini - (48) 3221-5099/

paladini@casan.com.br

Portanto diante da catástrofe, estamos 

propondo que o prazo seja prorrogado até 

o dia 22 de dezembro. Assim, também a Ca-

san terá mais tempo para apresentar uma 

proposta aos trabalhadores.

Vamos todos/as ajudar!
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