
N
a tarde desta última ter-

ça-feira, dia 11/05, os Di-

rigentes do Sintaema-SC 

Odair, Mafra, Maristela Cechinel e 

o Assessor Jurídico Dr. Prudente, 

estiveram reunidos com o Diretor 

Administrativo da Casan, Antonio 

Varella do Nascimento, sua equipe 

de técnicos da GRH e o Assessor 

Jurídico da Empresa.

Nesta reunião, a Casan apresen-

tou o& cialmente sua proposta 

para o ACT 2010/2011, com a ma-

nutenção de apenas parte do ACT 

2009/2010.

A exemplo de anos anteriores é 

uma proposta insu& ciente e rebai-

xada, precisando avançar muito 

mais. A nossa principal cláusula 

que é a Política de Recursos 
Humanos, o Diretor Varella nem 

quer conversar sobre o assunto. 

Ficou fora da proposta da Casan 

para o ACT a Jornada de Tra-
balho 12 X 48 horas (cláu-

sula nona do ACT 2009/2010), que 

segundo alegação do Diretor é ne-

cessária a contratação de mais tra-

balhadores para tal jornada. Essa 

posição de exclusão da cláusula 

também é defendida pelo Superin-

tendente da Região Metropolitana 

da Grande Florianópolis, servidor 

Carlos Alberto Coutinho.

A proposta da Casan   também   não 

contempla  o  Fim das Tercei-
rizações/Concurso Públi-
co Já, o Plano Odontológico 

e o Plano de Saúde (que a 

Diretoria da Companhia pretende 

fazer reajuste conforme a vontade 

da Unimed), dentre outras.
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ainda é muito rebaixada
Proposta é insufi ciente

a

Unidade para avançar
a

E
n& m, estamos diante de uma situação que 
para nós não é novidade; uma proposta 
muito aquém daquilo que discutimos e 

deliberamos com a categoria ao longo de quase 
50 Assembleias Regionais e só há uma forma de 
avançar. A mobilização e a unidade dos 
trabalhadores farão o diferencial. 

Portanto, estaremos apresentando um Plano 
de Lutas no próximo informativo Bomba D´Água 
para alcançarmos nossos objetivos: pela democra-
tização e fortalecimento da Casan, manutenção de 
nossos direitos e de novas conquistas.

Agora é com todos(as) nós!

Vamos à luta!


