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Depois de muita luta e polêmicas, 
fi nalmente o Acordo Coleti vo foi 
assinado, de forma simbólica,  

na últi ma quarta-feira (30/07), pelo 
Presidente da CASAN, Valter Gallina, pelos 
Presidentes do SINTAEMA, José de Oliveira 
Mafra, e  do SENGE, José Carlos Rauen, 
e pelo Coordenador da INTERSINDICAL, 
Carlos Abraham. No diálogo com os 
trabalhadores (as), foi possível perceber 
o grau de sati sfação com o resultado 
do processo de negociação, da luta que 
travamos e com o desfecho da campanha 
salarial de 2014, que garanti ram novas 
conquistas à categoria.
No planejamento de nossa campanha 
salarial prevíamos estratégia e táti ca 
que contemplassem mobilização, negociação, 
correlação de forças e muita atenção na leitura 
da conjuntura políti ca. 
Foram quatro paralisações, duas de 2 horas (14/03 
e 30/4) uma de 4 horas (08/05) e uma de um dia 

QUEM LUTA, CONQUISTA

(28/05), além  da decisão da assembleia estadual  
que deliberou pelo  estado de greve e greve a 
parti r de 26/06. A mobilização e disposição da 
categoria de ir à luta, aliadas à correta condução 

políti ca da Direção do Sintaema e da 
Intersindical,  e ao apoio do Conselheiro 
PALADINI, foram fatores fundamentais para 
alcançarmos êxito em mais esta batalha. 
Também vale registrar, como positi vas, a 
vontade e decisão políti ca do Presidente 
Gallina em buscar a solução para o impasse. 
Aos pessimistas, impacientes, pregadores 
de que tudo é “terra  arrasada”, da políti ca 
do “quanto pior, melhor”, provamos 
que a combati vidade, a capacidade de 
arti culação com lideranças e trabalhadores, 
o bom senso e a experiência são fatores 
determinantes na hora de ati ngir o melhor 
resultado, no tempo e em medida certa. 

Presidente Mafra assinando o acordo, na matriz, em Florianópolis
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CONQUISTAS      IMPORTANTES
Tivemos conquistas muito 
importantes, destas podemos 
destacar:
- aumento real de salários;
- reajustes de vários benefícios 
acima da inflação como vale-
alimentação, abono natal/férias, 
auxílio-creche, gratificação para 
dirigir, prêmio conclusão de 
curso, entre outros;
- implantação de uma jornada 
de trabalho de 6 horas/dia (de 
segunda à sexta com um sábado 
por mês por trabalhador);
- fim da escala 4x2 para 
manutenção;
- jornada de 6 horas para 
atendimento ao público nas 
grandes Agências;
- insalubridade com base no piso 
regional;
- comissão para formar um fundo 
para acidentes e multas;
- pagamento em janeiro/2015 
e janeiro/2016 de até duas 
referências como resultado do 
trabalho da Comissão Paritária do PCS;
- Vale-cultura no valor de R$ 50,00;
- Reembolso de custos com vacinação 
contra o vírus da gripe, incluindo o 
H1N1;
- continuação dos trabalhos da comissão 
que tratou da descompactação da 
escala salarial e dará continuidade 
sobre estudos das faixas e pesquisa de 
mercado para cargos da CASAN.

Assembleia estadual que deflagrou o estado de greve em 10 de junho

REESTRUTURAÇÃO/GESTÃO 

Vencida a etapa da campanha salarial, 
agora é reorganizar nossas forças e 
intensificar nossa luta por mudanças 
na estrutura organizacional e gestão da 
Casan.
Trata-se da luta por melhores condições 
de trabalho, mais eficiência e eficácia 
para melhor atender a população 
catarinense, rumo à universalização do 
saneamento e de uma Casan pública e 
democrática. 

AVANTE COMPANHEIROS(AS), A 
UNIDADE É FUNDAMENTAL PARA NOVAS 
CONQUISTAS! 

Acesse o acordo no 
www.sintaema.org.br

Assembleia que aprovou a proposta do ACT, em 25 de junho


