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No dia 26 de junho, os Dirigentes Sindicais esti-
veram com o Dir. Administrativo Arnaldo Venício de 
Souza para assinar o ACT 2013/2014. Para os Diri-
gentes e para a categoria este ano a grande ba-
talha se deu em torno do Plano de Saúde, na me-
dida em que a Empresa exigia aumentar em até 
50% nossa participação fi nanceira na fatura da 
UNIMED, nosso foco passou a ser o PLANO DE 
SAÚDE. Como em anos anteriores conseguimos su-
perar este obstáculo e manter o Plano nas mesmas 
modalidades como vinha sendo pra-ticado.  Diante 
deste bode colocado na negociação tivemos difi cul-
dades em avançar mais em outras cláusulas. O im-
portante neste momento é saber que não sofremos 
nenhum retrocesso, pelo contrário mantivemos 
nossos direitos e ampliamos em outras cláusulas 
como: aumento no vale alimentação, vale alimen-
tação para trabalhador afastado por acidente de 
trabalho, horário alternativo para todas as Agên-
cias da Casan, Comissão para horário fl exível, au-
mento nos abonos natal/férias. Enfi m companhei-
ros, esta só foi mais uma batalha dentre tantas 
que já travamos.
Acesse o site e veja o ACT na íntegra.

Sintaema assina Acordo Coletivo de 
Trabalho 2013/2014

Agora é hora de mudar a gestão da Casan
Companheiros, agora vamos lutar para mudar a Gestão da Empresa. O acordo foi assinado, 

agora é atacar a GESTÃO DA EMPRESA. Precisamos ajustar nossas baterias e começar o tiro-
teio neste modelo de organograma implantado na CASAN, modelo este que nada tem faci-
litado a vida dos trabalhadores e principalmente deixado a desejar nos serviços aos nossos 
clientes. As reclamações de inoperância, burocracia, morosidade e decisões centraliza-
das não param de chegar de todas as regiões e Agências de nosso Estado. Gostaríamos 
de saber qual o papel de tantos diretores, superintendentes, assessores, consultores e o alto 
número de funções gratifi cadas se estamos aquém da prestação de um serviço com mais 
qualidade. Diante de tantas constatações e reclamações, nos últimos anos exigimos uma 
mudança drástica na forma de gestão da CASAN. Para ilustrar mais uma vez, de tantas 
que já veiculamos em nossos meios de comunicação agora é a vez de um atendimento 
ao público na cidade de CHAPECÓ. 



Sintaema denuncia más 
condições do atendimento ao 

público de Chapecó
O Sintaema junto com a equipe de 

atendimento presencial da Agência 
de Chapecó, cansados de esperar 
por uma solução,vem a público 
manifestar o sentimento de des-
caso da Diretoria da Casan com os 
funcionários e clientes da Agência. 
Problemas como cadeiras e me-

sas inadequadas, parte elétrica 
danificada causando riscos de 
curto circuito, ambiente sem 
ventilação, apenas um banhei-
ro utilizado por clientes e fun-
cionários, falta de espaço físico, 
são alguns dos sérios problemas 
enfrentados diariamente pelos 
trabalhadores e pelos clientes.
A sala de atendimento ao pú-

blico deve refletir a qualidade 
dos serviços prestados pela Com-
panhia, mas neste caso reflete a 
atual gestão da Casan e o pouco 
compromisso que o Superinten-
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dente da SRO tem com a imagem da nossa Empresa e a falta de 
conhecimento necessário para estar a frente da instituição. Infeliz-
mente esta situação não é isolada, há anos denunciamos as péssimas 
condições de inúmeras Agências da Casan pelo Estado e, isso só de- 
monstra a má gestão adminstrativa. É inadimissível que os funcioná-
rios do atendimento ao público pensem em comprar com o dinheiro 
do próprio bolso as cadeiras para assim poderem trabalhar. Con-
tinuaremos na luta pelo resgate do modelo das antigas Regionais com 
dotação financeira, política e técnica, só assim, teremos melhores 
condições em nossos locais de trabalho para a prestação de um atendi-
mento digno e eficiente, com qualidade e segurança. 
Acesse o site e veja requerimento entregue à Diretoria da Casan.

Cadeiras inadequadas.

Parte elétrica danificada.

Na tarde de segunda feira,1º de 
julho, todas as centrais sindicais 
se reuniram para discutir ações 
que serão encaminhadas no dia 
11 de julho, DIA NACIONAL 
DE PARALIZAÇÕES, que 
acontecerá em cinco cidades de 
Santa Catarina (Florianópo-
lis, Chapecó, Criciúma, Ita-
jaí e Lages). A mobilização a 
partir de agora é fundamental 
para garantir grandes para-
lisações, como: fechar as en-
tidades sindicais, liberar todos 
os funcionários das entidades 
e dirigentes para integrar o 
movimento, realizar assem- 
bleias, paralisações, greves nas 
categorias a fim de garantir os 
trabalhadores nas ruas. Segun-
do o Presidente do Sintaema-SC  
Odair Rogério da Silva que co-

ordenou a reunião houve um grande avanço na medida que se construiu consenso  entre as centrais sindi-
cais com relação as bandeiras de reivindicações como: Fim do Fator Previdenciário;  10% do PIB para 
a Saúde;  10% do PIB para a Educação;  Redução da Jornada de Trabalho para 40h semanais, sem 
redução de salários; Valorização das Aposentadorias;  Transporte Público de qualidade;  Reforma 
Agrária; Mudanças nos Leilões de Petróleo;  Rechaço ao PL 4330, sobre Terceirização; Reforma Políti-
ca e realização de Plebiscito Popular; Reforma Urbana;  Democratização dos Meios de Comunicação;  
além das específicas de Santa Catarina que deverão ser incluídas no ato dia 11 . Para ele, neste momento é 
necessário fortalecer o movimento das ruas que acontece no Brasil e alertar o Governo e o Congresso Nacio-
nal sobre a importância em se avançar rumo a um novo Projeto Nacional de desenvolvimento com soberania, 
democracia e valorização do Trabalho.
Portanto convocamos todos(as) Casanianos(as) para fazerem parte deste impor-

tante momento que atravessa o Brasil. Só com Mobilização e Unidade do Povo é 
que vamos fazer as transformações necessárias para uma vida melhor.


