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Nos dias 9 e 10 de dezembro, a di-
retoria do Sintaema-SC se reuniu 

em Florianópolis para avaliar o ano de 
2013 e planejar as ações do Sindicato em 
2014. As principais discussões da reu-
nião giraram em torno da Campanha 
Salarial 2014/2015 e da continuidade da 
luta em defesa da Casan e por mudanças 
na gestão da Empresa. Os principais en-
caminhamentos são:
1. Planejamento Estratégico
Foi aprovada a realização de um Plane-
jamento Estratégico para a nova Direção 
do Sindicato com datas indicativas entre 
final de fevereiro ou início de março.
2. Campanha Salarial 2014/2015
Entre as mais de oitenta cláusulas da 
nossa proposta de pauta, a Direção do 
Sindicato destacou algumas que deve-
rão nortear nossa Campanha Salaria em 
2014, como: aumento real de salário, 
redução da jornada de trabalho sem re-
dução de salário, anuênio, elevação dos 
pisos e das faixas salariais de todos os 
cargos, implementação da proposta da 
comissão do PCS e manutenção do ACT 
2013/2014.
3. Mudanças na gestão da Casan
Apoiar e acompanhar os trabalhos dos 
companheiros indicados pelos Sindica-
tos para compor a Comissão Paritária 
que irá discutir uma nova gestão da Ca-
san. E, se necessário, mobilizar e lutar 
para implementar as propostas que fo-
rem elaboradas pela Comissão. 
4. Comissão Paritária – Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD)
Preparar os dirigentes e outros mem-
bros da categoria para participar dos 
PAD, através de cursos e materiais expli-
cativos.
5. Assessoria Jurídica

Ampliar a presença de 
advogados nas Agências 
de grande e médio porte 
da Casan.

Além das pautas dos 
trabalhadores da Casan, 
deveremos integrar as lu-
tas municipais, estaduais 
e nacionais em defesa da 
classe trabalhadora.

O ano de 2014 certamen-
te será mais um ano de 
luta da categoria e do Sin-
dicato, em defesa dos direitos 
dos trabalhadores e da Casan pública.

As primeiras grandes batalhas, que já 
estão batendo à nossa porta, são o ACT 

2014/15 e as mudanças na gestão da Ca-
san. Com o preparo dos dirigentes e a 
unidade da categoria, nossos objetivos 
serão alcançados. 

2013: lutas e vitórias
Este ano que se encerra foi marcado por 

vitórias da categoria. No primeiro se-
mestre, a mobilização dos trabalhadores 
fez com que o plano de saúde da Unimed 
fosse mantido nas mesmas bases. Manti-
vemos o ACT 2013/2014 e conquistamos 
reajustes em várias cláusulas econômicas.

O ano de 2013 também será lembrado 
pela luta contra a municipalização/priva-
tização dos serviçoes de água e esgoto em 
Santa Catarina. Com muita pressão e arti-
culação, conseguimos que a CPI das Águas 
fosse aprovada, mesmo que parcialmente, 
na Alesc.

Por fim, no segundo semestre vamos tra-
vando a luta por mudanças na gestão, com 
assembleias, reuniões, paralisações. Além 
disso, participamos de várias batalhas de 
outras categorias e de pautas nacionais.

Participaram da reunião diretores de todo o Estado

Categoria exigiu CPI das Águas na Alesc

Trabalhadores pararam duas vezes



 UM fELIZ NATAL 
E UM ANO NOVO

REPLETO DE LUTAS      
E CONQUISTAS!

O SINTAEMA-SC  
DESEJA A TODOS/AS

TRABALHO AÇÃO MO- BILIZAÇÃO UNI-
DADE TRABALHADO- RES VITÓRIAS SIN-
DICATO SINTAEMA AÇÃO CONQUISTAS 
M O B I L I Z A Ç Ã O COMPROMISSO 
MANIFESTAÇÕES VITÓRIAS água
S I N T A E M A ÁGUA CASAN 
PÚBLICA ESGO- TO MOVIMEN-
TO PARALISA- ÇÃO TRABA-
L HA D O R A S MUDANÇAS 
LUTAS CON- QUISTAS 2014
SANEAMENTO BÁSICO PÚBLI-
CO UNIVER- SAL AÇÃO 
D I Á L O G O  LUTAS VI-
T Ó R I A S U N I Ã O 
A Ç Ã O COMPRO-
M I S S O   SINTAEMA


