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Aprovada praticamente por unani-
midade pelos/as trabalhadores/as, a 
pauta de reivindicações para o ACT 
2008/2009 foi entregue ao Diretor 
Administrativo da CASAN, Antonio 
Varella do Nascimento, no dia 27 de 
fevereiro.

A pauta é resultado de intensos 
debates, fruto das 44 Assembléias Re-
gionais realizadas por todo o Estado, 
entre o período de 07 a 19/02/2008.

Uma agenda de reuniões foi propos-
ta pelo SINTAEMA-SC, para agilizar o 
processo de negociação.

As datas sugeridas para iniciar as 

negociações são 19, 24 e 27 de março 
e 02 e 04 de abril.

A exemplo de anos anteriores, esta 
Campanha Salarial exigirá muita uni-
dade e luta da categoria.

Será uma campanha que envolve 
importantes questões como a CASAN-
PREV, plano de saúde para a aposenta-
doria, caixa de assistência, reestrutu-
ração da escala salarial, reposição das 
perdas salariais, entre outras.

Estamos certos da necessidade de 
uma intensa mobilização para garantir 
nossos direitos. Devemos estar pron-
tos para mais essa batalha.

Servidora Sônia: chega de desrespeito!

Dirigentes do SINTAEMA-SC entregam a
pauta de reivindicações aprovada pela categoria
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CAMPANHA SALARIAL

Sintaema-SC entrega pauta de reivindicações
Todos/as mobilizados/as para o início das negociações do ACT 2008/2009

Consórcio da
privatização

O SINTAEMA-SC participou 
da assembléia dos prefeitos do  
Vale do Itapocu. O Sindicato já 
havia participado de outras as-
sembléias e sempre esteve na 
luta em  defesa da CASAN. In-
felizmente, alguns prefeitos 
da região procuram formas de 
privatizar/terceirizar os serviços. 
A alternativa para essa medida é 
a constituição de um consórcio 
intermunicipal naquela região. 
Exigimos do Governo do Estado 
uma intervenção firme nesse 
processo de privatização e que 
a CASAN participe dessas dis-
cussões, já que pode e deve ter 
a gestão dos serviços de sanea-
mento básico.

Como pode, nos dias de hoje, ain-
da ter na CASAN uma funcionária 
se achando acima de tudo e de 
todos? Chega ao cúmulo de des-
cumprir a decisão de Diretores da 
CASAN e da legislação trabalhista. 
Como se já não bastasse o excesso 
de consultores, assessores e alguns 
diretores que pouco contribuem 
para o bom andamento dos traba-
lhos e o fortalecimento da CASAN, 
temos ainda que  agüentar SONIA 
STREY, que vive infernizando os/as 
trabalhadores/as da CASAN, com 
a sua arrogância, truculência e 
autoritarismo.

Não vamos admitir que essa 
servidora continue agindo desta 

forma, tentando empurrar de 
goela abaixo escalas ilegais de 
trabalho, desrespeitando o ACT 
e a legislação. Vamos promover 
todas as ações judiciais necessárias  
contra essa inimiga dos/as traba-
lhadores/as.

Quem ela pensa que é? Será que 
essa cidadã pensa que ficará na 
chefia do Setor eternamente? 

 Porque o Superintendente  Pe-
dro Chiminelo e o Diretor da SNV, 
Carlos Hoegen, protegem essa 
cidadã? Será que eles não tem 
competência para substituir essa 
servidora despreparada para a 
função, que só pensa em punir  e 
afrontar  os/as trabalhadores/as?

CATEGORIA INDIGNADA



O projeto de Lei Complementar n° 
0050.6/2007 que está sendo encami-
nhado pelo Governo para a Assembléia 
Legislativa leva à privatização da Previ-
dência no Serviço Público.

O projeto prevê a instituição de Fundo 
de Previdência em regime de capitaliza-
ção por dois Fundos diferentes de pensão 
privados sem a garantia de pagamento 
dos atuais e novos servidores.

Defendemos:
- A paridade entre Ativos e Inativos e 

aposentadoria integral;
- A manutenção de uma Previdência 

Pública e Solidária entre Gerações, man-
tendo um caixa com solidez e viabilidade 
que garanta o pagamento das atuais e 
futuras aposentadorias e pensões;

- Serviços Públicos gratuitos e de qua-
lidade, nas áreas de educação, saúde, 

segurança, justiça, garantindo cidadania 
aos catarinenses;

- Concursos públicos para garantir o 
caixa da Previdência do Estado e o fim 
das terceirizações e contratações pre-
cárias. 

Participe do Ato
Dia 05 de março, às 16h
Local: Praça da Bandeira
Assembléia Legislativa

CAMPANHA NACIONAL

Lançamento da campanha pela redução da
jornada de trabalho sem redução de salário

FÓRUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Trabalhadores/as páram dia 05/03
Governo LHS quer privatizar previdência dos/as servidores/as de Santa Catarina

RESPEITO À DIVERSIDADE

Dia 8 de março: pelo fim da opressão contra a mulher
“Sem medo da felicidade, sem medo do pra-
zer. Sem medo de lutar por uma revolução, 
que deverá ser social, sexual, e profunda-
mente cultural. Sem medo de levantar as 
bandeiras vermelhas da luta pela libertação 
da humanidade. A libertação de homens e 
mulheres”. (www.piratininga.org.br)

No dia 12/03 as Centrais Sindicais 
irão realizar um conjunto de ações 
em prol dos/as trabalhadores/as 
para o lançamento da campanha 
em nosso Estado. 

Na avaliação das Centrais Sindicais 
brasileiras, é preciso urgentemente 
reverter a trajetória de precarização 
do mundo do trabalho, retomar o 
crescimento econômico e gerar em-
pregos. Neste sentido, a alternativa 
mais rápida e eficaz é a redução da 
jornada de trabalho e o fim da flexi-
bilização.

 Para quem está trabalhando, a 
redução da jornada de trabalho re-
presenta aumento na qualidade de 

vida. Mais concentrados e menos 
cansados, os/as trabalhadores/as 
produzem mais e melhor. Além dis-
so, têm mais tempo livre para dedi-
car à família, ao lazer, ao estudo, 
enfim, a outras atividades que au-
mentam o seu nível de satisfação.

Participe e venha pra luta com a 
gente. Recolha assinaturas em seu 
local de trabalho e envie para o Sin-
dicato. O abaixo-assinado está dis-
ponível no site:
www.sintaema-sc.org.br

CGTB - CTB - CUT - UGT - 
NCST - Força Sindical

Programação:
12h - Panfletagem no TICEN

14h30min - Concentração no 
Largo da Alfândega

15h - Ato no Largo da Alfândega 
com a fala dos representantes das 
Centrais Sindicais

16h30min - Caminhada até a 
Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina (ALESC)

17h - Ato de entrega do Projeto 
ao Presidente da ALESC

 A história de luta e organização 
das mulheres trabalhadoras vem se 
construindo e fortalecendo junto 
com a história da humanidade. Bas-
ta olharmos o que foram as guerras, 
a constituição dos povos, a partici-
pação das trabalhadoras e traba-
lhadores na sociedade, a conquista 

de direitos básicos das pessoas. 
As vidas das mulheres estão de-

senhadas pelas lutas históricas de 
resistência à opressão. A realidade 
denuncia a escandalosa desigual-
dade social nas relações entre ho-
mens e mulheres.

Em defesa da Vida e da Valorização 
do Trabalho da Mulher o SINTAEMA-
SC entra na batalha para reconhec-
er a luta emancipadora da mulher. É 
uma tarefa de todos/as!

8 de março:
Dia Internacional da Mulher!
Participe das atividades!


