
V
arella já disse que não avança nas cláusulas 

econômicas e % nanceiras. Estamos cansa-

dos de ver esta novela. 

Uma  forma e% ciente de destravar e avançar é a 

nossa força, nosso poder de  mobilização e de uni-

dade.

Neste sentido,  caso as negociações não evoluam, 

estamos propondo um Plano de Lutas mínimo  

a ser discutido com a categoria (veja ao lado).
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D
ia 18/05 aconteceu  mais 

uma reunião de negocia-

ção. A reunião limitou-se 

a repassar as cláusulas de nossa 

Pauta de Reivindicações. Na práti-

ca, nada de signi% cativo avançou. 

Especialmente no tocante ao PCS, 

ou seja, a Nova Política de Re-
cursos Humanos. 

O Diretor Administrativo da Ca-

san, Antonio  Varella do Nascimen-

to, diz que não quer nem saber 

desta cláusula e de outras que 

tenham impacto % nanceiro. Aliás, 

querem sim, mas só para o lado 

deles, pois propõem aumentar o 

reajuste do plano de saúde para 

cerca de 20%. 

Mesmo com toda  argumentação, 

e de fácil comprovação por parte 

do DIEESE, onde  mais de 80% das 

convenções coletivas assinadas 

no Brasil neste ano apresentaram 

um ganho real de salários para os 

trabalhadores, como relatou o Su-

pervisor Técnico do DIEESE, José 

Álvaro Cardoso, e que os salários 

na Casan estão muito baixos, não 

tem sido su% ciente para  sensibili-

zá-los.

A categoria já de% niu em várias 

reuniões e assembleias que para 

avançar rumo a um acordo, neces-

sariamente é preciso implan-
tar já a Nova Política de Re-
cursos Humanos com a nova 

escala salarial, progressão salarial 

(antiguidade e merecimento), pa-

gamento do passivo de 2003/2010 

entre outras questões, conforme 

proposta entregue à Diretoria da 

Empresa.

CHEGOU A HORA DA MOBILIZAÇÃO!
u26/05 a 11/06: Assembleias Regionais

u15/06: data indicativa para Paralisação das   

               8:00h às 10:00h

u18/06: data indicativa  para Paralisação das 

                8:00h às 10:00h

u23/06: data indicativa para Assembleia Estadual 

               da categoria

u30/06: data limite para fechar o ACT 2010/2012

PLANO DE LUTAS 

Neste período estaremos 

discutindo com a categoria  

a proposta que a Casan apre-

sentou para o Sindicato no 

dia 11/05/2010 e os rumos 

da Campanha Salarial.

Proposta que em nosso 

entendimento está muito 

rebaixada, principalmente 

no se refere a ganho real nos 

salários.

Uma coisa é certa: se não 

houver forte mobiliza-
ção por parte dos tra-

balhadores, di% cilmente 

teremos chances de conquis-

tar nossos objetivos.

É com este entendimento 

que o Sintaema-SC conclama 

todos(as) à luta com 
unidade.

a

VARELLA DIZ QUE PROPOSTA É O LIMITE


