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N
o dia 15 de abril, os Dirigentes do Sin-

taema-SC estiveram reunidos com o 

Diretor Administrativo da Casan, An-

tonio Varella do Nascimento, cobrando o início das 

negociações do ACT 2009/2010. 

O Diretor Administrativo a$ rmou que não pôde 

cumprir o calendário de reuniões proposto pelo 

Sindicato devido ao problema da seca nos municí-

pios do oeste do Estado, já que ele estava respon-

dendo interinamente pela região. 

Durante a reunião, o Sindicato entregou um Ter-

mo de Acordo que estende o ACT 2008/2009 até a 

assinatura do novo acordo e garante a data base da 

categoria no mês de maio. Esperamos a resposta da 

Casan até o dia 22/04.

A Casan precisa ter vontade política para negociar, 

exigimos prioridade nas negociações! O importante é 

que desta reunião conseguimos marcar para quarta-

feira, dia 22/04, às 9 horas, a primeira reunião de nego-

ciação entre a Diretoria da Casan e o Sintaema-SC.

Portanto companheiros/as, a negociação vai co-

meçar! Nosso objetivo é fechar um bom acor-

do, com calma e sem atropelos, para desta forma 

poder garantir direitos e avançar em novas con-

quistas. Temos que prosseguir na implantação de 

uma Nova Escala Salarial, com avaliação de desempe-

nho conforme o PCS, além de obter reposição salarial 

e aumento real nos salários. Vamos em frente!

Dirigentes cobraram início das negociações do ACT

CAMPANHA SALARIAL 2009/2010

SINTAEMA-SC COBRA INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES

Agência de Lebon Régis

O
s Diretores do Sinta-

ema-SC estiveram no 

município de Lebon 

Régis na tentativa de resolver os 

problemas causados pela intran-

sigência do Chefe da Agência, Sil-

vio Pirolli. 

O Sindicato tentou resolver a si-

tuação da maneira mais pací$ ca 

possível, no entanto, o Chefe da 

Agência continua irredutível.

Nesta mesma reunião com o Di-

retor Administrativo, os Dirigen-

tes entregaram um documento 

cobrando uma solução. Caso a 

Casan não tome providências, o 

Sindicato irá tomar as medidas 

necessárias para garantir um bom 

ambiente de trabalho aos funcio-

nários lotados na Agência de Le-

bon Régis.


