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l Para que haja cobertura do plano as 
inscrições devem ser realizadas até o dia 
15/06, impreterivelmente;
l É necessário efetuar sua inscrição como 
sócio-colaborador do SENGE-SC, pagando 
uma mensalidade de R$ 35,00 (por família);
l Todos aqueles que tenham interesse em 
manter seu Plano UNIMED/UNIODONTO para 
Agregados, devem procurar o SENGE-SC no 
telefone (48) 3222-2965 – Ramal 208 ou pelo 
e-mail convenios@senge-sc.org.br e falar 
com a Sra. Denise Telma.

Migração dos Planos de Saúde
para o Senge-SC

Rati  cando informações enviadas por carta e em 

nota no site do Sintaema-SC na internet:

SEM MOBILIZAÇÃO NÃO HAVERÁ AVANÇOS:

c
onforme divulgamos no Bomba n° 506 as As-

sembleias Regionais em todo Estado rejeitaram 

por maioria absoluta dos votos a contrapro-

posta que a Casan nos apresentou dia 20/05 e indicou  

dia 30/06 como data limite para se chegar a um acordo. 

Após esta data, faremos uma Assembleia Estadual para 

de  nir os rumos da Campanha Salarial.

A categoria mandou a  resposta à Diretoria da Casan.  

Não  aceita proposta rebaixada e está disposta a ir à luta 

mais uma vez.

Diretoria do Sintaema-SC avalia o quadro

r
eunidos nesta segunda-

feira, dia 08/06, a Diretoria 

do Sintaema-SC analisou 

o resultado das assembleias e o de-

senrolar das negociações e não res-

ta outro caminho senão a  mobili-

zação. A  nal, negociação só avança 

com muita mobilização.

Entre outras decisões,   cou deli-

berado pelo encaminhamento de 

duas paralisações de 2 horas, 
das 8 às 10h, nos dias 18 e 
25 de junho, caso a Diretoria da 
Casan não apresente uma proposta 

decente para acordo. Até o 

presente a Diretoria da Ca-

san não atendeu em prati-

camente em nada a contra 

proposta apresentada pe-

los Sindicatos.

Estamos fazendo todo 

esforço possível para se 

chegar a um acordo. Nossa 

proposta original já foi tro-

cada por uma contraproposta com 

menos impacto e maior viabilidade, 

mas nem assim a Diretoria da Casan 

tem bom senso.

PARALISAÇÃO
Quando: 18 e 25/06

Horário: das 8 às 10h

NEGOCIAÇÕES EMPERRADAS
Dias 08 e 10/06 

aconteceram mais 

duas rodadas de ne-

gociação. Repetindo 

as últimas reuniões, 

praticamente não 

houve evolução, 

apenas a promessa que na próxima reunião nos será 

dada uma resposta mais concreta. 

Nos dias 16 e 17/06 teremos mais duas reuniões de 

negociação e esperamos realmente um resultado satis-

fatório. Vamos continuar mobilizados e reforçar nossas 

paralisações para 18 e 25/06. Esta realidade só mudará se 

houver realmente avanços nas próximas reuniões.

Dias 18 e 25 de junho paralisação nos locais de trabalho


