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Na versão impressa do informa-
tivo Bomba D´Água n° 495, na ma-
téria com o título “Prefeito Jonnei 
Zanette (PP) quer municipalizar 
Meleiro” há um erro: o prefeito de 
Jaguaruna não é o senhor Mar-
cos Tibúrcio (PP) e sim o senhor 
Inimar Felisbino Duarte (PMDB). 
Desde já nos desculpamos pelo 
eventuais transtornos.

Na versão on line o erro já foi 
corrigido.

N
esta quinta-feira, dia 16 de abril, está 

complendo um mês que a Diretoria Ad-

ministrativa da CASAN recebeu do SIN-

TAEMA-SC a Pauta de Reivindicações aprovada pela 

categoria e nem sequer foi capaz de marcar uma 

data para iniciar as negociações. As datas sugeridas 

pelo SINTAEMA-SC para as negociações foram 25 e 

31 de março e 8, 15, 22 e 29 de abril. 

Ora, se a CASAN não está cumprindo sequer o ca-

lendário proposto paras as negociações, imaginem 

a proposta que irá apresentar aos trabalhadores...

Na Assembleia Estadual realizada no dia 11 de mar-

ço, foi apresentado e aprovado pelos trabalhadores 

o Plano de Lutas e o calendário para a Campanha 

Salarial 2009/2010 e 30 de abril é a data limite para 

a CASAN apresentar proposta para o acordo. Veja 

abaixo o Plano de Lutas para o fechamento do ACT 

2009/2010 na íntegra.

Esta não é a primeira vez que as Direções da CA-

SAN tentam enrolar os trabalhadores. Entretanto, 

nossa história está repleta de lutas, mobilizações, 

paralisações e greves. Se pensam que vão nos inti-

midar, estão muito enganados. 

Não vamos mais admitir essa enrolação e des-

respeito! Exigimos o início imediato das nego-

ciações do Acordo Coletivo de Trabalho!

Aprovamos em Assembleia Estadual que a partir 

da primeira quinzena do mês de maio, caso não 

haja acordo, iremos iniciar nossas mobilizações por 

todo o Estado. 

Somente com unidade e mobilização iremos 

garantir um bom acordo. Vamos à luta!

ERRATA:
1 -  Janeiro de 2009: apresentação pela Diretoria do Sindicato 

da proposta de Pré-Pauta para a categoria p etapa cumprida

2 - De 03/02 a 05/03: Assembleias Regionais para discussão e 

deliberação da Pré-Pauta p etapa cumprida

3 -  11/03: Assembleia Estadual para defi nição da Pauta de 

Reivindicações p etapa cumprida

4 -  16/03: entrega da Pauta de Reivindicações à Diretoria da 

CASAN p etapa cumprida

5 - Calendário de reuniões de negociação apresentado à Dire-

toria da CASAN: 25/03, 31/03, 08/04, 15/04, 22/04 e 29/04 

6 - 30/04: data limite para a Diretoria da CASAN apresentar 

proposta para o fechamento do ACT 2009/2010 

7 -  De  04/05 a 15/05: Assembleias Regionais para discutir os 

rumos da Campanha Salarial, caso não haja acordo.
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CAMPANHA SALARIAL 2009/2010

DIRETORIA DA CASAN NÃO CUMPRE CALENDÁRIO
Desrespeitar calendário

é desrespeitar trabalhador!


