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A 
Direção do Sintaema-SC en-
tregou no dia 16/03 a Pauta 
de Reivindicações ao Presi-

dente da Casan, Walmor De Luca.
Já no dia 22/03 o Sindicato encami-

nhou o O% cio n° 045/2010, solicitando 
agendamento de reunião para come-
çar a discutir a Campanha Salarial.

O fato é que o Presidente da Casan 
viajou para o Japão para assinar o 
contrato com a JICA e sabemos da im-
portância desta viagem para a Com-
panhia.

Mesmo diante desta viagem, acredi-
tamos que era possível construir uma 
agenda para se discutir a nossa Pauta 
de Reivindicações. Esperamos agora 
com o retorno do Presidente, que ele 
nos receba o mais breve possível.

Este ano temos uma proposta de 

alteração do Plano de Cargos e Salá-
rios (PCS). Essa proposta cria novas 
perspectivas para a categoria bem 
como para a Empresa, na medida que 
estamos propondo reiniciar o que 
foi deixado lá atrás, desde 1991, AS 
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 
e uma  NOVA ESCALA SALARIAL 
que atenda as reivindicações da cate-
goria. 

Portanto, está na hora de começar-
mos a discussão com a Direção da Ca-
san, porque com a categoria já inicia-
mos o processo desde o dia 12 deste 
mês em todo Estado.

A categoria, na medida em que co-
nhece a nossa proposta, vai entenden-
do a necessidade de ser implantada 
com urgência a NOVA POLÍTICA 
DE RECURSOS HUMANOS.

Esperamos que o Presidente da Ca-
san faça as reuniões necessárias para 
as negociações do ACT, ou delegue a 
responsabilidade ao Diretor Adminis-
trativo Antonio Varella do Nascimen-
to. 

Temos certeza absoluta que essa 
atualização será de grande importân-
cia para a Companhia, pois terá uma 
política de treinamento, uma nova 
escala salarial e tendo a possibilidade 
de através da quitação da progressão 
salarial de 2003 a 2010 eliminar passi-
vos trabalhistas. 

En% m, esses são alguns aspectos 
positivos de nossa proposta. Desta 
forma é tarefa de todos os trabalha-
dores da Empresa fazer o possível 
para implantá-la.

VAMOS À LUTA!
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ESTÁ NA HORA DE COMEÇAR A NEGOCIAÇÃO

Grande participação dos Delegados Sindicais em Florianópolis

N
o dia 09/04 os Representan-
tes de Base do Sintaema-SC 
participaram de uma reunião 

estadual, conforme prevê o Estatuto 
Social da Entidade (artigo n° 60). De-
legados Sindicais de todas as regiões 
do Estado compareceram. Foi uma 
reunião muito importante, tendo em 
vista o momento que estamos viven-
do na Casan e a oportunidade de to-
dos se conhecerem melhor.

É fundamental a participação dos 
Delegados no processo de construção 
da nossa ação política. Agora que esta-
mos discutindo a alteração do PCS no 
que se refere à ESCALA SALARIAL 
e AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
foi feito um debate interessante sobre 
esse ponto de pauta.

Quanto à participação nos lucros, 
também houve várias intervenções 
por parte dos Delegados. A Direção 
do Sintaema-SC rea% rmou a sua po-
sição através do o% cio n° 171 encami-
nhado para a Casan em 29/12/2009, 
bem como o voto do Representante 
dos Trabalhadores no Conselho de 
Administração, Jucélio Paladini (con-
forme ata da reunião 260ª do Conse-
lho de Administração de 24/03/2010).

QUEREMOS DISTRIBUIÇÃO 
DE LUCROS LINEAR PARA TO-
DOS OS TRABALHADORES E 
DIRETORES DA EMPRESA. Acha-
mos uma discrepância muito grande o 
que vamos receber e o que a Direção 
da Casan irá receber. A nossa tática na 
ação sobre esse tema poderá se dar 

no decorrer da Campanha Salarial. É 
só com muita unidade e mobilização 
que iremos mudar essa situação. 

Os debates giraram em torno des-
ses dois temas. Devemos ter sabedo-
ria para conduzir o processo, não será 
com discurso fácil que vamos mudar 
essa realidade da Casan e do País onde 
vivemos ainda no sistema capitalista.

Parabéns a todos os Delegados 

Sindicais pela participação!


