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Aprovada praticamente por unanimidade, a 
Pauta de Reivindicações para o ACT 2013/2014, 
foi entregue ao Diretor Administrativo da Casan, 
Arnaldo Venício de Souza no dia 22 de março.
A Pauta é resultado de intensos debates, fruto 

das 35 Assembleias Regionais realizadas pelo 
Sintaema por todo Estado, entre o período de 
25/02 a 13/03/2013. Um processo democrático que 
possibilitou a todos emitir suas sugestões e opiniões.
Uma agenda de reuniões foi entregue ao 

Diretor Arnaldo como proposta com as datas 
para a realização do processo de negociação. 
A exemplo de anos anteriores, esta Campanha 

Salarial exigirá muita unidade e luta da 
categoria. Uma Campanha que envolve questões 
importantes como o futuro do Plano de Saúde, 
Reestruturação Administrativa da Casan, Fim 
das Terceirizações, Manutenção ACT 2012/2013, 
Reposição das Perdas Salariais, entre outras.

Campanha Salarial 2013/2014
Sintaema entrega Pauta de  

Reivindicações à Diretoria da Casan
Estamos certos, da necessidade de uma 

intensa mobilização para garantir nossos 
direitos e avançar em novas conquistas. 
Devemos estar prontos para mais esta batalha.
Durante as Assembleias, a Contribuição 

Confederativa também foi aprovada com o apoio 
da massiva maioria dos trabalhadores. Além disso, 
a categoria definiu o Plano de Lutas, aprovado por 
unanimidade. 
Em alguns locais de trabalho como: Ciom, Matriz 

e Criciúma, aproveitamos para discutir e realizar a 
eleição para complementação de cargos de Diretores 
do Sintaema sendo eleitos, Leandro Assis Carvalho 
(Fpolis/Ciom), Pedro Virgínio de Lucena (Fpolis /
Matriz) e Josué Amilton da Cunha (Criciúma).
Por imensa maioria a categoria aprovou a filiação 

à Fenatema (Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Energia, Água e Meio Ambiente). Para Odair, 
presidente do Sindicato, a filiação à Federação 
será mais um aliado na luta para defender os 
interesses dos trabalhadores e em defesa da 
Casan como Empresa Pública e de qualidade.
Agora, é seguirmos confiantes, pois só com muita 

unidade, determinação e luta é que garantiremos 
mais uma vitória para os trabalhadores da Casan.

Deliberações a  
favor contra abstenção

Pauta de Reivindi-
cações

638 01 01

Contribuição 
Confederativa

630 0 12

Filiação à Fenatema 609 09 17
Plano de Lutas 621 0 0

Votações Assembleias  
Regionais

Dirigentes 
do Sintaema 
conversam 
com o Diretor 
Administrativo
da Casan

Presidente 
do Sindicato 
e Diretor 
Administrativo 
assinam termo 
de entrega 
da Pauta de 
Reivindicações



PLANO DE LUTAS PARA
CAMPANHA SALARIAL 

2013/2014
*De 18/01/2013 a 15/02/2013: 
Sugestões de propostas da Pré-Pauta 
de Reivindicações via página do 
SINTAEMA-SC na internet; 

* 25/02/2013 a 13/03/2013: Assembleias 
Regionais para discussão e deliberação 
da Pré-Pauta de Reivindicações; 

*22/03/2013: Data indicativa para 
entrega da Pauta de Reivindicações 
à Diretoria da CASAN e Proposta de 
calendário de reuniões de negociação 
apresentada à Diretoria da CASAN: 
Nos dias 02/04, 10/04, 16/04, 25/04 e 
30/04/2013; 

*10/05/2013: Data limite para a 
Diretoria da CASAN apresentar 
proposta para o fechamento do ACT 
2013/2014; 

*15/05/2013: A partir desta data a 
Comissão de Negociação e a Diretoria 
Executiva do SINTAEMA-SC, a 
depender de avaliação, poderão 
convocar Assembleias Regionais ou 
Assembleia Estadual para definir o 
rumo da Campanha Salarial.

Obs: A Casan apresentou também uma 
proposta de calendário para as reuniões de 
negociação que poderá ser absorvida, desde 
que não interfira em nosso Plano de Lutas 
já aprovado nas Assembleias.

“Manter  a UNIDADE de classe 
é fundamental para avançar nas 

CONQUISTAS”

Veja na íntegra a Pauta de Reivinidicações em nosso site: www.
sintaema.org.br

Maior que a presença, foi a expressiva participação dos trabalhadores 
em todo o Estado.  É com esta unidade que vamos construir um 
grande Acordo. Participe!

Grande Florianópolis: Presença expressiva nos auditórios

Oeste Catarinense: Assembleias concorridas

Norte e Vale: presença marcante nas Assembleias

Chapecó Xanxerê

Maravilha Palmitos

CIOM Matriz

Barra do Sul e Região Rio do Sul

Piçarras Taió


