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Sintaema-SC cobra início das negociações
Após 22 dias da entrega da Pauta 

de Reivindicações 2008/2009, os 
dirigentes do Sintaema-SC estiveram no 
dia 19 de março com o Diretor Adminis-
trativo, Antonio Varella do Nascimento, 
cobrando uma posição da direção da Ca-
san para iniciar as negociações. Segundo 
o Diretor Administrativo, segunda-feira, 
dia 24, até o final da tarde, teremos uma 
resposta da CASAN.

A comissão do Sintaema-SC que esteve 
na Casan será a mesma que dará conti-
nuidade às negociações com a Empresa. 
Lembramos que o dia 19 foi proposto 
pelo Sindicato para iniciar as negocia-
ções, e as datas de 24 e 27 de março e 
02 e 04 de abril para dar continuidade 
ao processo. Desta maneira esperamos 
ter uma campanha salarial com toda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tranqüilidade e sabedoria para assegurar  
nossos direitos e benefícios e ampliar 
nossas conquistas. 

Nossa proposta para este ano tem cláu-
sulas importantes como a CASANPREV, 
com um plano de saúde para quem irá 
se aposentar pelo programa, reposição 
das perdas salariais e a reestruturação da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
escala salarial, que será fruto do resulta-
do do trabalho da Comissão Paritária que 
está sendo elaborada. Enfim, já começou 
a campanha salarial e a unidade e dispo-
sição de luta da categoria serão funda-
mentais para o fechamento de um acor-
do coletivo que seja bom para todos/as 
os/as trabalhadores/as da CASAN.

CAMpANhA SAlARiAl

Servidores de Urubici mobilizados
RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO

Após o mês de março de 2007, as 
intenções do Prefeito de Urubici, 

Antonio Zilli (PSDB), ficaram mais claras 
quanto à municipalização do sistema. 

Para sorte de todos, o pedido do Prefeito 
à Justiça para retomar o sistema foi nega-
do pelo Juiz daquele município. A partir 
de então, iniciou-se um amplo processo 

de mobilização envolvendo todos os 
servidores da Agência de Urubici. O  es-
pírito de unidade de todos e a vontade 
de vencer foram fundamentais para a 
renovação do contrato. 

D e s t a c a m o s  a  p a r t i c i p a -
ç ã o  d o  D i r e t o r  d o  S i n t a e m a -
SC, companheiro Élvio Rodrigues 

da Rosa, que não mediu esforços, se 
deslocando várias vezes de São Joa-
quim à Urubici, com o objetivo de reunir 
vereadores, trabalhadores e a comuni-
dade em defesa da Casan.

O Conselheiro Jucélio Paladini tam-
bém teve participação importante 
neste processo.

Dirigentes do Sindicato cobram negociação do Diretor Administrativo da Casan

FILIE-SE NO SINTAEMA-SC!
Fale com um(a) Diretor(a) de sua região ou ligue (48) 3224-3868 / (48) 9912-3591 (com Américo)

Trabalhadores(as) unidos(as)... Sindicato forte!


