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O
s sindicatos já 
deram a largada 
para Campanha 

Salarial 2009/2010. 
Estamos na fase de 
discussão e elabora-
ção da pauta de rei-
vindicações. A pauta 
que será apresentada à 
Direção da Casan será  
fruto do que pensa a 
categoria sobre suas 
necessidades básicas 
para desenvolver nossas 
atividades.

Reivindicações como re-
posição salarial, aumento 
real de salários, reestru-

turação da  escala salarial 
com elevação de pisos e 

tetos, participação nos lu-
cros, alteração do Estatuto 
da Casanprev, melhorias 
no Plano de Complemen-
to à Aposentadoria, etc, 
são cláusulas que certa-
mente estarão no rol de 
nossas  reivindicações 
nesta campanha salarial. 

O sucesso nas negocia-
ções depende de vários 
fatores, mas  a  unidade 
em torno dos objetivos e 
a disposição de luta são 
fundamentais.

UNIDADE PARA GARANTIR NOSSOS DIREITOS

E A CASAN PÚBLICA E FORTE

AVANTE CASANPREV

F
elizmente conseguimos sucesso 
na fase de adesão à Casanprev, 
especialmente se considerar-

mos todas as condições adversas que 
enfrentamos. Valeu o esforço! Ainda é 
tempo de inscrever-se, apesar de já ter 
que pagar jóia. Mesmo assim, é melhor 
fazer logo.

Agora temos que concentrar nossos 
esforços na consolidação da mesma, na 
alteração do Estatuto e na melhoria do 
Plano de Complemento à Aposentado-
ria, conforme proposta da Comissão 
Paritária. 

CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA

C
onstituir uma Caixa de 

Assistência é um de 

nossos compromissos. 

Há exemplo de outras categorias 

e a caixa deverá ser de grande 

valia para nós. Através dela será 

possível administrar programas 

sociais, Plano de Saúde, etc, já 

que a Casanprev não pode de-

sempenhar tal tarefa.

NOSSO CONTATO:

paladini@casan.com.br

(48)3221-5099

Vamos em frente!



Reunião de Conselho: fi que por dentro
Na pauta da reunião do Conse-

lho realizada dia 05/12/09 cons-

tavam vários assuntos, dentre 

eles destacamos:

1) Análise e aprovação do Re-

gimento Interno do Conselho de 

Administração: Deve ter como 

objetivo regulamentar as ativida-

des do Conselho. A matéria fi cou 

para deliberação em uma próxima 

reunião. A análise preliminar da 

proposta apresenta aspectos po-

sitivos e negativos, pois excluem 

o Conselheiro Representante dos 

Trabalhadores das discussões e 

deliberações de assuntos de inte-

resse da categoria, sob a alegação 

de confl ito de interesses.

2) Regulamentação do Setor 

de Ouvidoria: Busca implantar e 

disciplinar o Setor de Ouvidoria na 

Casan. A matéria fi cou para delibe-

ração posterior.

3) Aprovação do Regulamento 

para eleição do Conselheiro Re-

presentante dos Trabalhadores: 

Visa aprovar um regulamento de 

caráter permanente, que defi na as 

regras para eleição do Conselhei-

ro. A  deliberação fi cou postergada 

para uma nova reunião.

4) Aprovação do Quadro Des-

critivo de Atribuições dos Con-

sultores: Tem como objetivo 

disciplinar as atividades dos Con-

sultores (pessoas comissionadas 

não pertencente ao quadro de 

pessoal da Casan). Aprovado por 

maioria, com voto contrário des-

te Conselheiro, com o seguinte 

entendimento: a contratação de  

Consultores é justifi cada quando 

se trata de serviço especializado, 

de caráter temporário e a Empre-

sa  não disponha deste profi ssio-

nal em seu quadro. Não devemos 

transformar a fi gura do Consultor 

em caráter permanente. 

5) Recomposição Tarifária: 

Aprovado por unanimidade a re-

composição tarifária de 9,77%.

6)  Termo de Acordo Firmado 

entre o Sintaema-SC e a Casan: 

Gratifi cação por acúmulo de fun-

ção para dirigir aprovado por una-

nimidade. 

Além dos assuntos em pauta, 

solicitei ao Presidente que inclu-

ísse as questões a seguir. Infe-

lizmente não foram discutidas 

nesta reunião, porém constarão 

da pauta da próxima.

a) Férias:  Revogação da resolu-

ção de Diretoria nº 190 de 16/10/08 

que suspende as férias no período 

entre 15/12/08 a 15/03/09

b) Alteração do percentual do 

PDVI de 70% para 75%, bem como 

fi xar como data de pagamento dos 

benefícios do PDVI idêntica ao pa-

gamento dos salários do pessoal 

da ativa.

Em reuniões anteriores já apre-

sentei outras propostas de altera-

ção de  itens do PDVI, como: 1) Fim 

da exigência de desistir de ações 

judicias para aderir ao PDVI; 2) Es-

tender o pagamento do PDVI até a 

data em que o trabalhador alcance 

tempo de aposentadoria junto ao 

INSS, além das demais propostas 

apresentadas no documento da 

Comissão Paritária.

c) Expediente no período de  

Carnaval: Estabelecer o critério 

adotado pelo Governo do Estado .

d) Jornada de trabalho para 

empregados que exerçam ati-

vidades nos setores de atendi-

mento ao público: Estabelecer 

jornada de trabalho de 6 horas diá-

rias, de segunda a sexta-feira, com 

alteração do horário de atendimen-

to ao público, passando a trabalhar 

em dois turnos: das 7 às 13h e 13 

às 19h.

Há vários outros assuntos apresentados em 
reuniões anteriores e até o momento não de-
liberadas, dentre eles destacamos:
1) Alteração do Estatuto da Casanprev e do 
Plano de Complemento à Aposentadoria;
2) Estrutura Organizacional da Casan: Com 
a redução do número de Diretorias, consti-
tuição de Agências Regionais ou Regionais 
por bacia hidrográfi ca, defi nindo e estrutu-
rando as áreas estratégicas para a Casan, en-
tre outras medidas;

3) Política de Recursos Humanos com ado-
ção de uma nova escala salarial, promoção e 
progressão salarial (PCS), aumento real de 
salários para os trabalhadores pós-gradua-
dos, mestrados e doutorados;
4) Pagamento de 1,23% aos empregados en-
quadrados nos cargos de Técnicos de Nível 
Médio e de Nível Superior, referente ao pro-
gressão salarial por antiguidade, de agosto 
de 2005, conforme PCS, até hoje não perce-
bido.P
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