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MAIS DE 80% DOS TRABALHADORES 
PARARAM POR UM ACT DIGNO

E
ssa foi a demonstração que os trabalhadores da 
Casan deram, na manhã do dia  03/06,  quando 
paralisaram suas atividades, das 8h às 10h, em pro-

testo à proposta rebaixada para o ACT 2011/2012, apresen-
tada pela Diretoria.

Além do Acordo Coletivo de Trabalho, os servidores 
repudiaram, mais um vez, os desmandos na Casan, patro-
cinados pelo Governador Raimundo Colombo, no que diz 
repeito à nomeação dos Conselheiros Saulo Sperotto, Ênio 
Branco e Pedro Bittencourt. Também, ao reajuste de 22% 
para os administradores e à reestruturação administrativa 
na Empresa. 

Diretor Arnaldo, se não valorizar 
os trabalhadores:

PARALISAÇÃO!
DIA 08/06 (QUARTA-FEIRA)

DAS 8H ÀS 12H

Paralisação na Matriz

Paralisação no CIOM

Paralisação em Videira



O SINTAEMA-SC reafi rmou ao 
Diretor Arnaldo Venício de Sou-
za que a proposta para o Acordo 

Coletivo já  está  em suas  mãos,  basta  a  
Diretoria manifestar vontade política de 
negociar um acordo que seja bom para 
todos. Já rejeitamos a primeira proposta 
nas assembleias regionais e não vamos 
aceitar outra que não atenda as reivindi-
cações apresentadas pela categoria.

O Sindicato está disposto a negociar, 
desde que a Diretoria da Casan chame 
para uma reunião com o objetivo de 
avançar. Até o momento a proposta da 
Diretoria está longe daquilo que reivin-
dicamos.

DIRETORIA CONHECE NOSSA PROPOSTA

Companheiros,

Como podemos observar, o cenário em Santa 
Catarina, em relação ao Governo Estadual nos 
serviços públicos, é muito negativo. Haja vista, 
a greve dos professores que chegou ao seu 14º 
dia  por  não cumprimento  da   decisão  do  
STF,  referente ao piso nacional da categoria.

Trabalhadores da Celesc

Os trabalhadores da Celesc já realizaram uma 
paralisação de 24h, no dia 31/05, com uma pauta 
que vai da infl uência políticopartidária barran-
do o avanço da gestão da Celesc; sucateamento 
de todas as áreas da Empresa, por falta de ma-
teriais; quedas de energia elétrica que vem cau-
sando prejuízos à sociedade; as terceirizações e 
não realização de concurso público.

Judiciário Estadual

Os servidores do judiciário já realizaram uma 
paralisação de duas horas, dia 01/06, por um 
Plano de Cargos e Salários (PCS) há mais de 
um ano.

Saúde

Além dos servidores da saúde e população 
que terão problemas na transferência dos hos-
pitais públicos para as Organizações Sociais 
(OS), conforme pretende o Governador

Estas são algumas categorias que já começam 
a enfrentar problemas  com  o  Governo atual. 
Portanto, deveremos estar mobilizados e orga-
nizados para os enfrentamentos necessários à 
manutenção da Casan pública e de qualidade, 
como  garantir direitos conquistado em ACTs 
anteriores.

O Governador já declarou à imprensa que 
deverá  enviar  para  a  Assembleia Legisla-
tiva um Projeto de Lei autorizando a venda das 
ações que estão nas mãos da Celesc, Codesc e 
SCParcerias, totalizando 35% de ações.

Precisamos fechar o Acordo Coletivo e já 
nos prepararmos para mais um embate. Só a 
unidade e a busca de aliados comprometidos 
com o patrimônimo público é que vai garantir 
a sobrevivência da Casan e o emprego dos seus 
trabalhadores. 

Paralisação na Matriz

Paralisação no CIOM

“Sonha e serás livre de espírito... luta e serás livre na vida”.
Che Guevara


