
Finalizamos todas as 39 assembleias 

nas principais agências e locais de tra-

balho e a votação é unânime contra a 

proposta da Casan apresentada no dia 

20/05. Além disso, as assembleias indi-

caram como prazo limite para o fecha-

mento do acordo até 30/06 conforme 

prorrogação do ACT 2008/2009.

Diante destes encaminhamentos 

tirados e aprovados nas assembleias 

temos apenas  22 dias para chegarmos 

a um consenso.

Infelizmente na última semana já 

foram desmarcadas duas reuniões de 

negociações com o Diretor Adminis-

trativo Antonio Varella do Nascimen-

to. 

É bom lembrar à Diretoria da Casan 

o quanto se faz necessário a garantia 

do mês de maio como data base e a 

manutenção do ACT 2008/2009 até o 

fechamento do próximo acordo. Essa 

era nossa primeira preocupação, haja 

vista as experiências em acordos ante-

riores, que o tempo se faz necessário 

para o fechamento de um bom acordo. 

Felizmente conseguimos chegar a um 

entendimento com a Casan assinando 

o termo de acordo prorrogando o ACT 

até 30/06.

Duas reuniões perdidas: isso sig-

ni1 ca a perda de um tempo precioso 

no sentido de avançar na melhoria das 

propostas em discussão. No dia 1°/06 

problemas de saúde do Diretor Va-

rella e agora dia 04/06 antecipação da 

reunião da Direção da Casan, para às 

9h, ou seja, no  mesmo horário que já 

estava agendada a  reunião de nego-

ciação. Assim 1 ca difícil! Está faltando 

disposição para acertar logo esta cam-

panha ou a Direção da Casan está brin-

cando com os trabalhadores?

A Direção da Casan já teve tempo 

su1 ciente pra analisar nossa proposta 

e nos apresentar algo que seja defen-

sável junto à categoria. PRECISAMOS 
AVANÇAR NAS CLÁUSULAS ECONÔ-
MICAS E NAS SOCIAIS, nosso Bomba 

n° 505 deixou claro essa posição. 

Tá na hora da Casan botar a mão na 

consciência e > exibilizar suas posições 

na mesa de negociação. Nós (os Sindi-

catos e o conjunto da categoria) ainda 

não digerimos a PARTICIPAÇÃO DOS 
LUCROS e não vamos aceitar propos-

ta rasa e rebaixada.  Portanto, até dia 

30/06 em não havendo acordo, deve-

remos construir uma grande Assem-

bleia Estadual e juntos de1 nir um novo 

rumo para esta campanha.

Companheiros, entendemos e até 

aceitamos as alterações de datas de 

reuniões, desde que seja para a Ca-

san apresentar uma proposta digna 

aos trabalhadores. Porém, precisamos 

avançar e não vamos aguardar passi-

vamente pela boa vontade da Empre-

sa.
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Reunião de Diretoria Estadual

Campanha Salarial 2009/2010

A vitória depende da nossa  
mobilização e da unidade. 

Vamos à luta!A Direção Estadual do Sintaema-SC es-

tará reunida nesta segunda-feira, dia 

08/06, para avaliar a Campanha Salarial até o 

momento e justamente pensar como será os 

próximos passos a partir do dia 30/06. O en-

contro acontecerá no Hotel Faial, em Florianó-

polis.

A reunião se faz necessária tendo em vista 

a não evolução do processo de negociação do 

ACT e os encaminhamentos das Assembleias 

Regionais realizadas no período entre 22/05 e 

05/06.
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