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  Campanha salarial 2012/2013, 
jornada ilegal de trabalho, muni-
cipalização/privatização de siste-
mas e a participação na 3ª Marcha 
dos Catarinenses foram alguns 
dos assuntos colocados em pau-
ta durante a primeira reunião  
estadual da Diretoria Sintaema.
  Um dos assuntos mais discu-
tidos foi sem dúvida, o verda-
deiro descaso da Casan. Falta 
de trabalhadores,  sistemas e 
materiais sucateados, agências 
sem autonomia política, téc-
nica e financeira. Todos esses 
fatores levam a consequências 
como falta de estímulo da cate-

goria com o modelo de gestão 
incompetente. A má gestão será 
o carro chefe junto às reivindi-
cações do Acordo Coletivo.  A 
categoria já demonstrou que 
não vai aceitar esse modelo 
atual de gestão. E, se preciso 
for, paralisações vão acontecer.
   Afinal, que Casan nós queremos?
Não podemos continuar com 
uma Casan ineficiente, bu-
rocrática e centralizadora. 
Vamos sim, lutar por uma ges-
tão menos burocrática, orga-
nizada, reestruturada e acima 
de tudo Pública e Eficiente.

       Sintaema realiza 1ª reunião Estadual 2012

  Reivindicando redução da jor-
nada de trabalho, fim do fator 
previdenciário, redução de 
juros e trabalho decente, com 
saúde, educação, segurança, 
reforma agrária com fortaleci-
mento da agricultura familiar e 
o fim das privatizações e tercei-
rizações dos serviços públicos, 
mais de cinco mil trabalhadores, 
estudantes, parlamentares e lide-
ranças participaram da 3ª Marcha 
dos Catarinenses, dia 17 de abril, 
em Florianópolis. Reunidos ini-
cialmente, em frente Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina, 
às 14h30, os manifestantes se-
guiram pelas ruas centrais da 
capital até o Terminal Urbano.
 Organizada pela Coordena-

ção dos Movimentos Sociais 
de Santa Catrina, a Marcha  
mostrou que precisamos avan-
çar nas conquistas sociais.
  O Sintaema-SC mais uma vez 
esteve presente na terceira edi-
ção da Marcha dos Catarinenses, 
 Odair Rogério, presidente do 
Sintaema-SC diz que “A Mar-
cha é um ato de cidadania, 
que mostra que os trabalha-
dores estão organizados na 
luta por suas reivindicações”. 
   É importante que os Movi-
mentos Sociais catarinenses 
participem e se unam contra  
qualquer tipo de  exploração 
do Capitalismo. Trabalhador 
unido, jamais será vencido!

3ªMarcha dos Catarinenses reúne mais de cinco mil participantes


