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O 
sentimento  por  parte da  Di-
retoria  do Sindicato   é   de  
frustração frente ao  adia-

mento  da reunião de negociação, 
marcada para hoje, 19/04. Na última 
reunião, em  05/04,  a Diretoria Ad-
ministrativa da Casan pediu um prazo 
para que pudesse  elaborar a  proposta  
global  do  ACT. Para  tanto,  adiou-se  
a  reunião  marcada para o dia 12/04, 
aguardando que a Empresa apresen-
tasse um documento na íntegra. No 
entanto, para nossa surpresa, a Casan 
desmarcou a reunião agendada para 
hoje e não quis discutir qualquer tipo 
de cláusula, seja econômica ou social, 
mesmo com nossa insistência.

Segundo o Diretor Administrativo, foi 
a Diretoria Financeira que não con-
seguiu fazer os estudos sobre as pro-
postas econômicas. A Casan teve 14 
dias para preparar os estudos e até 
agora muito pouco apresentou! Mais 
uma vez a Empresa foi irresponsável 
com os trabalhadores.

Além dessa falta de compromisso, 
a Casan fi cou de convidar o Sindica-
to para participar e analisar, junta-
mente com os técnicos das áreas de 
manutenção e operação, as propostas 
apresentadas sobre: escala de 

Garantir  a  manutenção  do Acordo Coletivo, o pagamen-

to do INPC integral e avançar em outros benefícios. Nossa 

história de lutas nos mostra que só com unidade é que vamos 

garantir nossos direitos e avançar em novas conquistas.

Casan adia reunião e não apresenta 
proposta de ACT

trabalho de ETAS/ETES e 
jornada de 6 horas para a 
manutenção e atendimen-
to ao público. No entanto, o que 
percebemos até o momento, é que 
essas propostas irão fi car somente na 
cabeça dos iluminados da Empresa. o 
SINTAEMA-SC irá fazer todo o esforço 
necessário para rever essas jornadas, 
pois temos a certeza que a Casan e os 
trabalhadores irão ganhar.

Mesmo  com  a  suspensão da re-
união, os Dirigentes Sindicais insisti-
ram em   reunir-se com o Diretor 
Administrativo, Arnaldo Venício e en-
tregaram o termo de manutenção do 
ACT 2010/2011, bem como o compro-
misso de manutenção da data base 
(mês de maio). Caso o Acordo Coletivo 
não seja fechado até dia 30/04, todos 
os benefícios poderão ser mantidos 
até 31/05.

Nunca houve difi culdades com as di-
retorias anteriores para assinar os ter-
mos de manutenção. Esperamos que 
com a Diretoria atual da Casan esta 
situação não seja diferente.

 A próxima reunião de ne-
gociação com a Casan será 
no dia 26/04, às 14h30m. 

É hora de atenção e de unidade!


