
Até o fechamento dessa edição 
tivemos boa participação da catego-
ria nas 34 Assembléias Regionais re-
alizadas. Além de discutir as propos-
tas para a pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2008/2009, os tra-
balhadores e trabalhadoras estão de-
batendo mais dois pontos essenciais: 
a Contribuição Confederativa 2008 e a 

desfiliação ou não da CUT.
As principais propostas para o ACT 

2008/2009 podem ser encontradas 
no informativo CONEXÃO n° 152, de 
janeiro de 2008 e no site do Sindicato 
www.sintaema-sc.org.br. 

As Assembléias Regionais acontecem 
até o dia 19/02/2008. Após a delibera-
ção e aprovação dos trabalhadores e 

trabalhadoras, a pauta de reivindica-
ções passa a ser a pauta oficial para ini-
ciar o processo de negociação coletiva 
com a CASAN.

Nossa força depende da nossa uni-
dade. Vamos continuar mobilizados 
para enfrentarmos mais essa batalha. 
Participe das discussões. Veja as próxi-
mas assembléias no quadro abaixo:
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Apesar do ofício n°174/2007, de 
13/11/2007, para o Diretor da Re-
gião Metropolitana, Julcinir Gual-
berto Soares e ofício n° 010/2008, 
de 16/01/2008, para o Presidente 
Walmor De Luca, tratando do aban-
dono do R-5, localizado no Bairro 
Agronômica, a CASAN apenas roçou 
o mato e recolheu o lixo. O local ainda 
necessita de diversas medidas para 
garantir um abastecimento de quali-
dade para a população e a segurança 
dos trabalhadores e trabalhadoras.

Em mais uma vistoria do SINTAEMA 
no reservatório R-0, verificou-se que 
o sistema está 24 horas em operação, 
com o revezamento de cinco servi-
dores. Todos têm uma hora durante 
o expediente para alimentação e 
descanso. No entanto, os/as traba-
lhadores/as não podem ausentar-se 
do local, pois uma das três bombas 
ligadas para distribuição automática 
de água está sem o dispositivo que 

controla o nível de água distribuída. 
Sem esse dispositivo, pode haver 
transtornos para a população e para a 
empresa. Por este motivo, todos os/as 
funcionários/as precisam estar aten-
tos para qualquer imprevisto, tendo 
que manualmente resolver o proble-
ma. Pode haver queda de energia e 
queimar os equipamentos. A CASAN 
se compromeu regularizar a situação, 
mas até agora nada foi feito. 

Além disso, a subida que dá acesso 
ao reservatório, é utilizada pela co-
munidade e os moradores circulam 
diariamente pela área da CASAN. A 
segurança fica comprometida, uma 
vez que a sala com o quadro de co-
mando, equipamento responsável 
por ligar e desligar as bombas,  está 
exposto a qualquer pessoa que por ali 
transita. Fora isso, ainda tem o capim 
que tomou conta do local.

Vamos ver em quanto tempo a 
CASAN vai resolver esses problemas! 

Será que a solução desses problemas 
não é importante para o bom funcio-
namento da CASAN e da qualidade 
dos serviços à população?

CATEGORIA MOBILIZADA

Situação 
no R-0 que 

abastece  oito 
bairros de 

Florianópolis.

CASAN DIA-A-DIA
Descaso nos reservatórios R-0 e R-5

Participe das últimas assembléias!

Próximas Assembléias

São Miguel do Oeste, 14/02 -  8h 
Correia Pinto, 14/02 - 8h

São José dos Cedros, 14/02 - 14h
Otacílio Costa, 14/02 - 14h
Lauro Muller, 14/02 - 14h
Palmitos, 15/02 - 8h

Campo Alegre,18/02 - 8h
Guabiruba, 18/02 - 8h
Campo Erê, 18/02 - 8h
Florianópolis, 19/02 - 8h30min.



O Brasil vive uma realidade 
de extremos: por um lado, 
um número elevado de tra-
balhadores e trabalhadoras 
está desempregado, e, por 
outro, grande parte dos que 
estão empregados trabalham 
longas jornadas. A redução 
da jornada de trabalho sem 
redução de salário é um im-
portante instrumento para a 
criação de empregos, para a 
distribuição de renda e me-
lhoria da qualidade de vida do 
povo brasileiro.

O lançamento da campanha pela 
redução da jornada de trabalho sem 

redução de salário em São Paulo ocor-
reu ao mesmo tempo em que trabal-
hadores de outras cidades também 
iniciavam a mobilização para colher 
assinaturas em apoio à proposta que 
tramita no Congresso Nacional. A data, 
dia 11 de fevereiro, coincide com o iní-
cio das atividades legislativas em Bra-
sília. 

Com a presença de mais de mil pes-
soas no centro da cidade de São Paulo, 
as centrais sindicais lançaram, na se-
gunda-feira (11), a campanha nacional 
pela redução da jornada de trabalho 
sem redução de salário. 

 O ato oficial começou com o pronun-
ciamento do presidente da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Bra-
sil (CTB), Wagner Gomes, que saudou 
uma manifestação de motoboys que 
protestavam contra as medidas que 
penalizam os motociclistas - entre elas 
o excesso de multas e o aumento abu-
sivo do seguro obrigatório. Em segui-
da, o presidente da CTB disse que o ato 
estava lançando a campanha por todo 
o país e que a demonstração de uni-
dade do movimento sindical em torno 
da bandeira da redução da jornada de 
trabalho era um passo decisivo. 

 CTB defende 1º de Maio 
unificado

 Wagner Gomes lembrou que o Brasil 
tem uma grande dívida com os traba-
lhadores - a má distribuição da renda 
nacional. ‘’A redução da jornada de 
trabalho sem reduzir o salário é uma 

das formas para combater a concen-
tração da renda nas mãos de poucos, 
o retrato da injustiça social em nosso 
país’’, afirmou. O presidente da CTB 
também conclamou os trabalhadores 
a fazer um grande esforço para coletar 
as assinaturas até o 1º de maio - quan-
do a campanha deverá ganhar novo 
impulso. ‘’Está na hora de as 
centrais fazer um 1º de Maio 
unificado e fazer também um 
congresso para unificar as lu-
tas pelas principais bandeiras 
dos trabalhadores’’, finalizou.

 O integrante da direção nacional da 
União Geral dos Trabalhadores (UGT), 
Antonio Carlos dos Reis, o Salim, disse 
que a unificação das centrais é a garan-
tia de mais dignidade para os trabalha-
dores. E citou os exemplos do aumento 
real do salário mínimo e a correção da 
tabela do Imposto de Renda (IR), que, 
segundo ele, foram resultados da unifi-
cação das centrais. ‘’Agora, precisamos 
desta unidade para fazer os congres-
sistas, os governantes, votarem a favor 
do projeto dos senadores Paulo Paim e 
Inácio Arruda’’, disse. 

Imprima o abaixo-assinado 
que está disponível no site 
www.sintaema-sc.org.br e re-
colha as assinaturas no seu 
local de trabalho até a última 
semana de abril. Envie para o 
Sindicato ou para o diretor do 
SINTAEMA-SC de sua região. 

Fonte: www.vermelho.org.br

CASANPREV

A Comissão Paritária, constituída pelo 
ACT 2007/2008, está se reunindo desde 
janeiro para analisar e/ou propor alte-
rações no Estatuto da CASANPREV e 
no Plano de Complemento à Aposen-
tadoria. O término dos trabalhos está 
previsto para a próxima semana. Após a 
conclusão, o documento será remetido 
à direção da CASAN e aos sindicatos, 
para que iniciem o processo de negocia-
ção e possam implementar as propostas 
sugeridas.

Campanha pela redução da jornada de trabalho
CENTRAIS SINDICAIS

http://www.culturabrasil.pro.br

Depois de muita cobrança, a 
CASAN tomou a decisão de indi-
car seus membros para constituir 
a Comissão Paritária que irá propor 
a reestruturação da escala salarial 
para os trabalhadores e trabalha-
doras da Empresa.

Esperamos que a Comissão Pari-
tária se reúna o mais breve possível 
e comece a trabalhar na elaboração 
de uma nova escala, para ajustar os 
salários de ingresso na CASAN e 
possibilitar maior valorização dos 
atuais servidores da Empresa.

Veja os nomes dos membros que 
integram a Comissão Paritária:

SINTAEMA-SC
Américo dos Santos Filho
Janete Geraci Vieira
Reginaldo Campolino Jaques

CASAN
Manoel Sérgio de Medeiros
Sônia F. Guimarães Aragon 
Valdori Roecker

ESCALA SALARIAL


