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SINTAEMA-SC entrega Pauta de Reivindicações à CASAN

N  a tarde de segunda-fei-
ra (14/03), Dirigentes 

do  Sindicato reuniram-se 
com o Diretor Administra-
tivo da Casan, Arnaldo Vení-
cio de Souza, para a entrega 
da Pauta de Reivindica-

ção 2011/2012.

Estiveram presentes o 
Presidente do Sindicato, 
Odair,  além   dos   Dire-
tores do SINTAEMA-SC, 
Américo, Élvio, Gilberto, 
João Guilherme, Janete 
e José Antônio. Também 
participaram da reunião a 
Gerente de Recursos Hu-
manos da Empresa, Rita 
Volpato e o Representante 
dos Trabalhadores no Con-
selho de Administração, 

Jucélio Paladini.
O Diretor recebeu o docu-

mento e se comprometeu em 
acatar a proposta de datas 
para a reunião de negociações, 
fazendo esforço para que estas 
estejam concluídas até a data-
base, em maio. Acertou-se que 
o calendário será mantido, com 
a primeira reunião agendada 
para o dia 18/03 e as próximas 
nos dias: 24 e 30/03 e 05, 12, 
19 e 25/04.

Segundo Odair, as expecta-
tivas para a reunião do dia 18 
são positivas, os trabalhadores 
querem construir um acordo 
que corresponda às suas ne-
cessidades. “Queremos um 
acordo que atenda questões as 
econômicas e sociais. Faremos 
todo os esforços para que as 
negociações sejam tranquilas  
e garantam  direitos  e  avan-
ços à  categoria”, reforçou.

Na reunião, o Diretor Arnaldo afi rmou que é necessário discutir o 
Plano de Saúde e uma maior participação fi nanceira dos trabalha-
dores, com relação ao seu custeio.

Segundo ele, esse ponto já  deve  ser  debatido  na  primeira 
reunião de negociação.

Para os trabalhadores, o Plano de Saúde é uma conquista 

histórica e para tanto vamos defender a sua manutenção 

nas mesmas bases que já é praticado.

Plano de Saúde

Fique atento às notícias do seu Sindicato!

Acesse nosso site:
www.sintaema.org.br

“Onde há luta, há também vitória.” (Aristóteles)

Fotos 1 e 2: Entrega da Pauta de Reivindicações
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Campanha Salarial 2011/2012


