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CAMPANHA SALARIAL 2015/2016  
CATEGORIA APROVA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Encerradas as assembleias e aprovada, pratica-
mente por unanimidade (com apenas duas absten-
ções e nenhum voto contra), a Pauta de Reivindica-
ções para o ACT. 2015/2016.

A pauta é resultado de intensos debates, fruto das 
54 assembleias regionais realizadas pelo SINTAEMA 
por todo o Estado, entre o período de 18/02/2015 a 
05/03/2015, conforme PLANO DE LUTAS (clique aqui!)

Um processo democrático que possibilitou a to-
dos emitir suas sugestões e opiniões. 

A pauta será entregue ao Diretor Administrativo 
da CASAN, Arnaldo de Souza, no dia 17 de março, 
juntamente com uma agenda de reuniões como pro-
posta com as datas para a realização do processo de 
negociação. 

A exemplo de anos anteriores, esta Campanha 
Salarial exigirá muita unidade, mobilização e luta de 
todos os trabalhadores (as).

Uma campanha que envolve questões impor-
tantes como a Gestão/Reestruturação da CASAN, 
fim das terceirizações, concurso público, jornada de 
6h para todos (as), aumento real de salário, alteração 
das faixas salariais dos cargos, manutenção do ACT. 
2014/2015, reposição das perdas salariais, entre 
outras.

Estamos certos da necessidade de uma intensa 
mobilização para garantir nossos direitos e avançar 

Confira a galeria de fotos das assembleias AQUI!

QUEM LUTA, CONQUISTA!

A exemplo de Xanxerê, a aprovação foi massiva.

em novas conquistas. Devemos estar prontos para 
mais essa batalha. 

Durante as assembleias regionais, a Contri-
buição Confederativa também foi aprovada pela 
massiva maioria dos trabalhadores em todo o Estado 
(com apenas uma abstenção e nenhum voto contra).

Além disso, a categoria definiu um PLANO DE 
LUTAS, aprovado com 764 votos a favor, nenhum, 
voto contra e uma abstenção.

Em alguns locais de trabalho como Rio do Sul 
e São José, aproveitamos para discutir e realizar 
eleição para complementação de cargos de Direto-
ria do SINTAEMA, sendo eleitos os companheiros Sil-
vio Camilo Delino (Rio do Sul) e Nazareno da Silva 
Pereira (São José).

DELIBERAÇÕES A FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO TOTAL
Pauta de Reivindicações 777 0 02 779
Contribuição Confederativa 778 0 01 779
Plano de Lutas 764 0 01 765

http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/plano-de-lutas_2015-2016_4309.pdf
http://www.sintaema.org.br/fotos/128-assembleias-regionais-pauta-de-reivindicacoes-2015-2016-%28de-18-02-2015-a-05-03-2015%29.html

