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A
pós as Assembleias Regionais que aprovaram a 
proposta de ACT, com 509 votos a favor, 04 

abstenções e 10 votos contra, na tarde de ontem 
(28/06), o SINTAEMA-SC e os demais Sindicatos 
representantes de categorias assinaram o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2011/2012 com a Casan. 
Os Dirigentes Sindicais Odair Rogério da Silva e 
Janete  Geraci  Vieira,  além  do Representante 
dos Trabalhadores no Conselho de Administração, 
Jucélio Paladini, estiveram presentes ao ato de 
assinatura do Acordo com o Presidente da Empre-
sa, Dalírio Beber.

O Presidente do Sindicato, Odair, avaliou que 
o ACT contém avanços signifi cativos, mas que 
ele poderia ser ainda melhor. “Esperamos que a 
Casan, em 2012, possa estar numa situação mais 
confortável que nos permita avançar em nossas 
reivindicações”, acrescentou. Assinatura do ACT 2011/2012

ACT 2011/2012, na íntegra, no site do Sindicato

www.sintaema.org.br

“Luta melhor os que têm belos sonhos”. Che Guevara

As negociações com a Casan culminaram em  im-
portantes avanços no ACT, como o reajuste  no 
vale-alimentação, de R$ 17 para R$ 22 em 
outubro de 2011; os abonos natalino e de férias que 
foram reajustados de R$ 580 para R$ 750; 
auxílio creche que passou de R$ 257,52 
para R$ 300 e o INPC de 6,30%, retroativo 
à maio. Todas as cláusulas  econômicas  serão 
retroativas também ao mês de maio.

Além disso, manteve-se o Acordo Coletivo 
2010/2011 na íntegra, com uma importante 
conquista: a inclusão da escala de férias 
anual, há muito tempo reivindicada pelos com-
panheiros das regiões litorâneas. O fechamento 
do Acordo se deu em meio a ameaça iminente 
de privatização da Casan, pauta que deve 
ser o carro feche da luta dos trabalha-

dores nesse próximo período.Assembleia da Grande Florianópolis


