
A
pós muita cobrança por par-

te da Diretoria do Sintaema-

SC, a Casan apresentou cro-

nograma de reuniões de negociação 

para o Acordo Coletivo de Trabalho 

2010/2011. (Veja as datas no box ao 

lado.)

A primeira reunião ocorreu na últi-

ma quinta-feira, dia 29/04, e o Dire-

tor Administrativo da Casan, Antonio 

Varella do Nascimento, infelizmente 

já disse que a Companhia pretende 

reajustar a Unimed.  Este mesmo fato 

aconteceu durante a negociação do 

ACT do ano passado, quando a Casan 

já no início das negociações sinalizou 

o aumento da co-participação dos tra-

balhadores no plano de saúde. O con-

trato com a Unimed venceu em março 

e foi prorrogado até o dia 07/07/2010 

nos atuais moldes.

Na oportunidade da primeira reu-

nião de negociação do ACT deste 

ano, a Diretoria do Sintaema-SC po-

sicionou-se contrária ao aumento da 

Unimed, pois a Casan vive um novo 

momento, haja vista o lucro apresen-

tado pela Empresa, o contrato assina-

do com a JICA no dia 31/03 no Japão, 

os investimentos via PAC do Governo 

Federal e as tratativas com a França 

para outro contrato de + nanciamen-

to. Uma realidade que torna possível 

a implantação da Nova Política de Re-

cursos Humanos na Casan, com uma 

Nova Escala Salarial e Avaliação de 

Desempenho justa e democrática. 

Portanto companheiros, o momen-

to é de avançar. Os trabalhadores de-

vem manter-se em alerta, pois como 

todos sabem, a assinatura de um bom 

acordo irá depender de nossa unida-

de e mobilização.

                                            Transferida com 

data a ser marcada. As reuniões aconte-

cem às 14:30 h na Matriz.

O Sintaema-SC e a Casan assinaram 

Termo de Acordo mantendo a data-

base da categoria em maio e esten-

dendo os direitos e benefícios do ACT 

anterior até o dia 31/05/2010.
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TODO ANO A MESMA COISA: 
Casan quer reajuste no plano de saúde

Mês Datas

Abril 29 -- -- --

Maio 04 11 18 25

Junho 01 08 15 22

Termo Aditivo

A Direção do Sintaema-SC e o Con-

selheiro Jucélio Paladini participaram 

no dia 28/04, em Florianópolis, da 

Marcha dos Catarinenses pela Saúde 

e Vida da Classe Trabalhadora. O gran-

de ato foi realizado pelas Centrais Sin-

dicais em alusão ao Dia Internacional 

em Memória das Vítimas de Doenças 

e Acidentes no Trabalho.

Os manifestantes saíram em passe-

ata nas ruas do Centro de Florianópo-

lis, seguindo em direção à Assembleia 

Legislativa e ao Tribunal de Justiça. 

O objetivo foi chamar a atenção dos 

parlamentares e magistra-

dos sobre os direitos e con-

dições de trabalho e vida da 

classe trabalhadora catari-

nense. 

A redução da jornada de tra-
balho sem redução de salário 
é uma das bandeiras do movimento, 

pois gera mais emprego, saúde e quali-

dade de vida. Outro assunto levado ao 

ato foi a criminalização dos movi-
mentos sociais que está sendo pro-
movida pela grande mídia e legitimada 

através de decisões judiciais equivoca

das, tratando os líderes sindicais e 

de movimentos organizados como 

criminosos. Os movimentos são fruto 

da organização de cidadãos em busca 

de uma sociedade mais justa e igua-

litária.

Marcha dos Catarinenses pela Saúde e Vida 
da Classe Trabalhadora

Calendário de reuniões:

Sintaema-SC participou do grande ato. 

No detalhe, Odair.
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