
Pontos não aceitos:
Cláusulas do ACT 05/06

▪ Fim de liberação de dirigentes sindicais
▪ Fim de liberação para assembléias
▪ Fim das horas-extras (60% nos dias úteis)
▪ Fim da complementação do auxílio-doença 
▪ Fim da participação na CIPA
▪ Constituição da Entidade de Previdência Fechada sem a garantia dos re 

          cursos necessários
▪ Fim das reuniões bimensais
▪ Fim de condições de saúde dos digitadores

Pontos aceitos pelos trabalhadores: 

▪ INPC (3,34%)
▪ PCS (1,23%) 
▪ Aumento dos pisos salariais de todos os cargos em duas referências
▪ Abono natalino (R$ 826)
▪ Auxilio educação para nivel superior, mestrado e doutorado
▪ Gratificação de férias (R$ 413)
▪ Jornada 12X48 no turno de revezamento.
▪ Algumas cláusulas do ACT 05/06 aceitas pela CASAN 
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Em todas as assembléias regio-
nais também foi discutido e delibe-
rado sobre a proposta de acordo para 
campanha salarial. Os trabalhadores 
votaram à proposta apresentada 
pela empresa. Em Florianópolis, uma 
segunda proposta foi apresentada 
(suspensão de todos os benefícios 
por um ano, fim das gratificações 
de chefia e participação dos traba-
lhadores na diretoria da empresa) 
recebeu apenas um voto. 

Como encaminhamento pratica-
mente unânime, os trabalhadores 
aceitaram a proposta financeira 
oferecida pela empresa, construída 
com base nas reivindicações do 
sindicato. Entretanto, a categoria 
reafirmou que a proposta somente 
será aceita integralmente com a 
manutenção das cláusulas do acordo 
anterior, como complementação do 
auxílio-doença, liberação de dirigen-
tes sindicais, liberação para assem-
bléias e constituição de entidade 
de previdência complementar com 
garantia dos recursos necessários.

Conscientes da importância do 

papel que exerce a representação 
sindical, os trabalhadores também 
rechaçaram a proposta da CASAN 
que quer acabar com a organização 
da categoria, reduzindo as assem-
bléias e acabando com a liberação 
dos dirigentes. A diretoria da CA-
SAN tem se desdobrado em viagens 
pelo interior do estado na tentativa 
de desmobilizar os companheiros. 

Em Criciúma, a diretoria da 
CASAN realizou várias reuniões 
patrocinadas pelos chefes e chegou 
até a lançar um abaixo-assinado 
de “apoiadores” da proposta. “En-
quanto o SINTAE lutava bravamente 
contra a lista de demissões dos cole-
gas em 2004, a diretoria da CASAN 
elaborava lista de demissões. Essa 
proposta absurda da direção da em-
presa só tem uma intenção: a de 
impedir que os trabalhadores 
tenham força para lutar 
pela garantia de empre-
go e pelos direitos dos 
companheiros”, alerta o 
dirigente Luiz Fernando 
Del Ré.

Aprovada as contas de 
2005

Reunidos em assembléias regio-
nais entre os dias 19 e 26 de junho, 
os trabalhadores aprovaram as con-
tas do SINTAE referentes ao ano de 
2005 com apenas treze abstenções 
e três votos contrários. No total, 516 
trabalhadores compareceram às 
assembléias. A decisão demonstrou 
o envolvimento e a compreensão 
da categoria com relação às lutas 
travadas pelo sindicato. “Os traba-
lhadores (as) sempre se mostraram 
prontos a contribuir, justamente 
por que têm clareza de que os in-
vestimentos são necessários para 
dar suporte às batalhas coletivas”, 
afirma o presidente Odair Rogério da 

Silva.
Indicativo 

de assembléia 
estadual  

Início de julho  
pauta: campanha salarial

Para o acordo coletivo: 
é só tirar os bodes


