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O 
Sintaema-SC está cum-

prindo um calendário de 

Assembleias Regionais em 

todo o Estado no período entre 22/05 

a 05/06. Até agora já foram realizadas 

11 assembleias, que ocorreram nos 

municípios de Bombinhas, Guabiru-

ba, Penha, Balneário de Barra Velha, 

Campo Erê, Dionísio Cerqueira, Crici-

úma, Turvo, Braço do Norte, Gravatal 

e Florianópolis. Ainda faltam mais 28 

assembleias, mas já podemos adiantar 

que a resposta dos trabalhadores nas 

assembleias já realizadas é um sonoro 

NÃO à proposta rebaixada da Casan 

O que mais temos percebido nos lo-

cais onde estivemos é uma certa indig-

nação com relação à questão salarial 
e ao baixo reajuste nos abonos, 
bem como no vale alimentação. Ou-

tro ponto importante que precisa ser 

ajustado no PCS é uma Nova Escala 
Salarial, e não um plano novo como 

deseja a Casan.

Agora o que vimos na assembleia de 

Florianópolis foi uma 

generalizada reclama-

ção sobre a distribui-

ção do vale transporte, 

chegando ao ponto 

de ser votada uma 

proposta: SE A CA-

SAN NÃO DISTRIBUIR 

O VALE TRANSPORTE 

ATÉ O DIA 10 DE JUNHO 

IREMOS PARALISAR AS 

ATIVIDADES E PARA OS MESES A SE-

GUIR O PRAZO É TODO DIA 1° DO MÊS.

A proposta foi votada e aprovada pela 

maioria, e iremos levar esta proposta a 

todos as assembleias que se seguirem 

até o dia 05/06, data da última assem-

bleia a ser realizada.

Não é possível que os administrado-

res da Casan não deem conta desta 

tarefa mínima que é garantir transpor-

te aos nossos trabalhadores no prazo 

necessário.

Outro problema enfrentando pelos 

trabalhadores referente ao vale trans-

porte foi o parecer do Diretor Jurídi-
co Sady Beck, contrário ao pagamen-

to dos vales transportes usados dia-

riamente pelos servidores da região 

Planalto. O que esse Diretor não sabe 

é que está gerando mais um passivo 

trabalhista para a Casan. Sua irrespon-

sabilidade e falta de sensibilidade vai 

levar a Casan aos tribunais. Aliás, ao 

invés de tirar vale transporte do tra-

balhador, o Diretor deveria fazer uma 

avaliação de quais ações judiciais con-

tra as municipalizações ele ganhou...

A CATEGORIA VEM VOTANDO NÃO 
PARA PROPOSTA DA CASAN
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CAMPANHA SALARIAL

Assembleia em Florianópolis

 A companheira Maria da Graça 
Prim está publicando seu primeiro 

livro de poesias e convida a todos/

as para participarem do coquetel 

de lançamento no dia 8 de junho, 

às 17h30, no CIOM. Parabéns Gra-

ça e sucesso! 

Convite
Participe da assembleia 

em sua região, confi ra o 

calendário no informativo 

Bomba D´Água n° 502 ou 

em www.sintaema-sc.org.br.


