
O  
Presidente Dalírio Beber, no fi nal da manhã de hoje, 
07/06, reuniu-se com a Diretoria do Sindicato para mais 
uma rodada de negociação. O Presidente estava acom-

panhado do Diretor Adm. Arnaldo Venício e do Diretor Celso 
Pereira. Mais cedo, o Presidente esteve  com o Conselheiro Pala-
dini, afi m de discutir possibilidades de avançar rumo ao ACT.

Na reunião o  presidente  Dalírio apresentou a seguinte Pro-
posta:

AVANÇAR MAIS
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DIRETORIA APRESENTA NOVA PROPOSTA 
HOUVE  AVANÇOS, MAS AINDA É INSUFICIENTE

Após uma avaliação  preliminar, a Diretoria Executiva 

do SINTAEMA-SC reconhece que, fi nalmente, houve al-

guns avanços  na  proposta. Porém, entende que ainda é in-

sufi ciente e que deve melhorar mais em cláusulas como: 

*vale alimentação para R$ 22 agora e nas férias, 

*abono natalino e de férias de R$ 800 cada, 

*escala de férias, atestado médico  para  acompanhante, 

  entre outras.

AVANÇAR MAIS

*Manutenção das cláusulas do ACT 2010/2011;

*INPC de 6,3%: Pagamento em junho retroativo 
a maio/2011;

*Abono de férias: R$ 750 

*Abono natalino: R$ 750

*Vale alimentação: R$ 20 a partir de maio/2011 
e a partir de janeiro/2011 para R$ 22, este sem 
retroatividade.

*Plano de Saúde: Aumento na mesalidade, con-
forme proposta já apresentada e 20% de co-
participação até agosto/2011. Podendo voltar 
a ser rediscutido em agosto por ocasião da lici-
tação.

A proposta ainda não foi formalizada ao Sindicato.

Nossa luta vai muito além da conquista de 
um ACT satisfatório. Tarefa estratégica é a luta 
em defesa da Casan.

Paralelamente a Campanha Salarial, estamos 
na batalha contra a tal REESTRUTURAÇÃO 
DA CASAN, PELO AFASTAMENTO DO 
CONSELHEIROS, Pedro Bitencourt, Ênio 
Branco e Saulo Sperotto, Contra a Venda de 
35% de ações da Casan e Contra os 22% de 
aumento nos salários dos Administradores da 
Casan.

Não haverá emprego e Campanha Salarial 
sem a existência da Casan. Ainda mais quan-
do o Governador Colombo  não  se manifesta 
publicamente em defesa da Empresa.

DEFESA DA CASAN É 
TAREFA PRIORITÁRIA

Juntos vamos discutir a 
nova proposta apresentada
 pela Diretoria e fortalecer 

a nossa luta!

TODOS NA PARALISAÇÃO
08/06 (quarta-feira)
4h - Das 8h às 12h


