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Nesta terça-feira, dia 17 de março, foi entregue ao Di-
retor Administrativo e Presidente Interino da Casan, 
Arnaldo Venício de Souza, a Pauta de Reivindicações 
para o Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016.

A pauta, aprovada praticamente por unanimi-
dade pelos trabalhadores (as), é resultado de in-
tensos debates, fruto das 54 assembleias regionais, 
realizadas pelo SINTAEMA por todo o Estado, en-
tre o período de 18/02 a 05/03/2015, em um pro-
cesso democrático que possibilitou a todos os tra-
balhadores (as) emitir opiniões e sugestões. 

Junto à pauta, uma agenda de reuniões também 
foi entregue ao diretor Arnaldo, com proposta de 
datas (31 de março e 07,09,14 e 16 de abril) para ini-
ciar as negociações. A exemplo dos anos anteriores, 
esta Campanha Salarial exigirá muita unidade e luta 
da categoria, visto que envolve questões impor-
tantes como a implantação da Jornada de 6h para 
todos, Gestão/Reestruturação da Casan, Alteração 
das Faixas Salariais dos Cargos, Fim das tercei-
rizações, Aumento Real de Salário e de Benefícios, 
Reposição das Perdas Salariais, entre outras.

Estamos certos da necessidade de uma intensa 
mobilização para garantir nossos direitos e avançar 
em novas conquistas. Devemos estar prontos para 
mais esta batalha.

Durante as assembleias a Contribuição Confed-
erativa e o PLANO DE LUTAS também foram aprova-
dos com o apoio massivo dos trabalhadores, com 
apenas uma abstenção.  É importante ressaltar que 
o Sintaema realizou nas assembleias o lançamento 
da CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2015. Com o slogan 
“JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES”, essa cam-
panha é direcionada a categoria e explica o papel 
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do Sindicato junto a luta dos trabalhadores (as) e 
a sua importância na garantia e avanço para mais 
conquistas.

Em alguns locais de trabalho como Rio do Sul e 
São José, o SINTAEMA também discutiu e realizou 
eleições para complementação de cargos de Dire-
toria da Entidade, sendo eleitos os companheiros 
Silvio Camilo Delino (Rio do Sul) e Nazareno da Silva 
Pereira (São José).

Agora temos que seguir confiantes, pois só com 
unidade, determinação e luta é que garantiremos 
mais essa vitória para os trabalhadores (as) da 
Casan. 

Na reunião, o Diretor Administrativo, Arnaldo de 
Souza, também se comprometeu com o sindi-
cato em potencializar a Campanha Nacional de 
Combate à Seca, promovida pela FENATEMA, 
por todo o Estado de Santa Catarina.
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