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Quem luta, CONQUISTA! 
O Sindicato é uma construção 

diária de resistência dos tra-
balhadores, um espaço que pos-
sibilita a organização da luta por 
melhores condições de salário e 
de trabalho e pela cidadania.

Toda a estrutura financeira e 
os gastos necessários para viabi-
lizar as lutas em defesa dos tra-
balhadores são custeados pelos 
próprios trabalhadores, que são 
os responsáveis pelo fortaleci-
mento de uma classe.

POR QUE FILIAR-SE AO SINTAEMA?

Preencha a ficha de 
filiação na última página 
e entregue para o diri-
gente de sua região ou 

ligue para: 

(48) 3224-3868

Email: secretaria@sintaema.
org.br

Site: www.sintaema.org.br
Facebook: Sintaema Santa 

Catarina

“SINTAEMA: 37 anos de 
sonhos, lutas e conquistas!”
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NA ESFERA POLÍTICA
Participamos da luta social e econômica, de-

fendendo projetos de interesse do trabalhador 
e da população em geral, sempre no empenho 
por políticas e serviços públicos de qualidade, 
no combate à privatização e o sucateamento das 
empresas estatais.

Também somos solidários a vários movimen-
tos sociais que, assim como o Sindicato, primam 
por melhores condições de vida e inclusão so-
cial.

NA ESFERA INSTITUCIONAL
O SINTAEMA possui assentos em Comitês 

de Bacias Hidrográficas, no Conselho Estadu-
al de Saneamento, nos Conselhos Municipais, 
participando ativamente com contribuições 
na elaboração de propostas para o setor. 

As emendas às leis orgânicas dos municípios, 
que proíbe a privatização da água, aprovadas 
em inúmeras Câmaras de Vereadores, foram 
elaboradas pelo Sindicato. Nos últimos anos a 
Entidade, com a participação efetiva da cate-
goria, organizou e realizou por todo o Estado, 
dezenas de audiências públicas, reuniões e atos 
contra a municipalização/privatização da CASAN 
e da SAMAE e em defesa de empresas públicas e 
de seus trabalhadores.

ACT 2013/2014 - Por uma gestão mais eficiente na 
Casan e pela valorização dos trabalhadores (as).

ATUAÇÃO DO SINDICATO
O Sindicato, como legítimo representante de 

seus associados, intervém em diversas questões 
na ampliação de conquistas e defesa dos direitos 
trabalhistas:

Fiscalização na aplicação de leis trabalhis-
tas e acordos coletivos, demissões, advertên-
cias, melhores salários, condições de trabalho, 
sindicâncias, abusos por parte dos empre-
gadores e tudo que de alguma forma possa 
prejudicar o trabalhador.

Para a Direção do Sindicato, a atitude de sindi-
calizar-se significa uma tomada de consciência 
frente à realidade e uma opção pelo envolvi-
mento coletivo com as questões de interesse da 
categoria.

1989 - Luta pela Garantia de Emprego.



TRABALHADORES UNIDOS, SINDICATO FORTE!
Ao se sindicalizar, o trabalhador deve sempre se lembrar de que, além de ser assistido, estará 

fortalecendo a sua Entidade de classe. O Acordo Coletivo de Trabalho é um instrumento impor-
tante na luta para garantir e ampliar os direitos dos trabalhadores.

JUNTOS CONQUISTAMOS:
•	 Plano de saúde/odontológico  

•	 aumento real de salários 
•	 concurso público 

•	 plano de cargos e salários 
•	 redução da jornada de trabalho para 6 horas nas áreas de atendi-

mento ao público e manutenção 
•	 vale alimentação 

•	 avaliação	de	desempenho	e	promoção	por	antiguidade	
•	 promoção	por	titulação	

•	 abonos de natal e de férias 
•	 auxílio creche 

•	 prêmio por conclusão curso técnico de nível médio e superior 
•	 gratificações	por	acúmulo	de	função	de	motorista	e	operador	de	equi-

pamento pesado
•	 licença maternidade 
•	 auxílio educação 

•	 defesa da Casan pública 
•	 garantia	de	emprego	

•	 defesa	e	ampliação	das	conquistas	para	os	aposentados	-	PDVI

 Essas conquistas são frutos da nossa luta conjunta e da nossa união. A cada momento, pre-
cisamos de organização, mobilização e muita unidade para conquistar mais.

2014 - Conquista da Jornada de trabalho de 6 horas para as áreas de atendimento ao público e manutenção. Na 
foto, trabalhadores (as) de Criciúma da manutenção.
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