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CAMPANHA SALARIAL - 2015

 PL  4330 RASGA A  CLT:
MAIS EXPLORAÇÃO DA MÃO DE OBRA

A oposição conservadora, capitaneada pelo PSDB, 
DEM, PPS, com apoio de vários deputados do PMDB, PP, PR, 
PSD, etc,  aprovaram o  projeto de lei 4330, na Câmara dos 
Deputados, que autoriza a contratação de empresas tercei-
rizadas em qualquer atividade das empresas, inclusive nas 
estatais e no serviço público. Na prática  rasga vários direi-
tos consolidados na CLT.

São os mesmos, neoliberais, que no passado recente, 
até 2002,entregavam o país as multinacionais e suprimiram 
muitos de nossos direitos e agora estão aí posando de 
bonzinhos com o FORA DILMA.

 A Câmara dos Deputados é presidida por Eduardo 
Cunha (PMDB), conhecido como parlamentar conserva-
dor, reacionário, inimigo de trabalhadores e serviçal dos 
banqueiros, das empreiteiras, dos grandes empresários, da 
rede globo, etc.

Apesar da  liderança do governo defender o voto con-
tra, o projeto foi aprovado. Apenas as bancadas de depu-
tados (as) do PT, PSOL e PCdoB votaram de forma unânime 
contra o projeto.

A LUTA NÃO TERMINOU
Agora o projeto segue para o Senado. Felizmente a 

presidenta Dilma tem dito que é contra o projeto, da forma 
que foi aprovado.

Corretamente as  Centrais Sindicais, já fizeram grandes 
manifestações  Brasil afora, mas é preciso ainda mais. 

Nossa categoria precisa participar ativamente das ativi-
dades nacionais   que está sendo construído pelas Centrais 
Sindicais, para impedir ao volta ao regime de escravidão no 
Brasil.

Está em curso mais uma campanha salarial. Trata-se da 
luta da categoria para manter e ampliar nossos direitos. 

A primeira proposta apresentada pela diretoria da Casan 
aos sindicatos frustrou as expectativas das direções dos Sin-
dicatos e da categoria. Cláusulas consideradas fundamentais 
pela categoria, não foram contempladas.

JORNADA DE TRABALHO de 6hs é uma luta histórica
É HORA DE MOBILIZAÇÃO E CONTINUAR   NEGOCIANDO
Uma boa campanha salarial depende de alguns fatores, 

entre outros destacamos:   forte mobilização, muita  unidade 
da categoria,  capacidade de  negociação e de articulação 
política. Uma descolada da outra não se sustenta.

Mais uma vez será  preciso  muita  luta para avançar nas 
conquistas. QUEM LUTA CONQUISTA!

Dia Nacional de Luta contra o PL 4330/04 e a retirada de direitos, 
realizado dia 15 de abril de 2015, em Florianópolis.



 BALANÇO  2014 – LUCRO É 
PARA INVESTIR

O balanço contábil da Casan em 2014 
apresentou lucro de R$ 74,7 milhões. Já o 
balanço operacional, receita x despe-
sas ficou na casa de R$ 6,3 milhões. 

Esse resultado  foi possível por 
conta do acordo realizado entre Casan, 
Fucas e Minstério Público que possibili-
tou a exclusão, de um valor provisiona-
do, de 100 milhões do balanço de 2014 
e, lógico, devido ao grande esforço 
dos(as) trabalhadores(as)  que são os 
responsáveis direto pelo bom desem-
penho. Por isso entendemos e estamos 
na luta para  que os(as) trabalhadores 
recebam um valor a título  de prêmio 
produtividade.

O Acordo  foi um belo negócio  para 

RETORNO DE PALHOÇA E  LAGES À CASAN?
Lamentavelmente os principais 

legados do processo de municipaliza-
ção/privatização da água foram a cor-
rupção e a não ampliação dos serviços, 
como é o caso de Lages e Palhoça, inclu-
sive com a prisão de agentes públicos.

Por essas e outras, há tempos  es-
tamos discutindo, no âmbito do Con-
selho e do Governo do Estado, medi-
das para um possível retorno destes 
municípios à Casan. Com certeza isso 
traria forte impacto positivo à empre-
sa, no sentido do seu fortalecimento

No caso de Palhoça, além das 
questões acima levantadas a cidade 
está situada na região metropolitana 
da grande  Florianópolis e a   titulari-
dade dos serviços deverá ser com-
partilhada entre estado e município, 
segundo decisão da justiça, embora 
ainda não conclusiva.

No segundo semestre do ano 
passado   conversamos   com o Gover-
nador para encaminhar esse processo 
sobre Palhoça, ele nos disse que iria  
analisar a situação. 

a Casan, Fucas e MP, porém para quem 
era sócio da Fucas e participantes do 
PAD foi péssimo. Isso ainda vai dar 
muita  discussão.

Quem decide o destino do lucro é 
a Assembleia dos Acionistas. Cabe ao 
Conselho apresentar proposta(s) à As-
sembleia. Os principais acionistas da 
Casan são: Governo do estado, Celesc, 
SCPAR. Segundo a legislação, pode ser 
distribuído entre os acionistas até 25% 
do lucro.

Na reunião do Conselho, pro-
pusemos reinvestir integralmente na 
Casan a parcela do lucro que pode ser 
distribuida. infelizmente nossa propos-
ta não foi aprovada.

              
Há muito lutamos por mudan-

ças na estrutura organizacional e na 
gestão da empresa. 

Em 2013, em uma grande 
Audiência pública, a categoria apro-
vou  um conjunto de diretrizes que 
visam  a otimização  de recursos, a 
desburocratização, mais agilidade e 
eficiência na empresa.

Redução do número de dire-
torias, assessorias, de funções co-
missionadas, definição de um per-
fil técnico para ocupação destes 
cargos/funções, Fim das Superin-
tendências Regionais,  constituição 
de Agências Regionais com mais 
autonomia administrativa, eleição 
de Diretor(a) representante dos(as) 
empregados(as), gestão por planeja-
mento estratégico, entre outras.

O Presidente Valter Galina ini-
ciou 2015 realizando algumas mu-
danças, porém devemos avançar 
muito mais e com urgência. Não há 
razões para não avançar.

AVANÇAR NAS  
MUDANÇAS 

Contato: paladini@casan.com.br/ odair@terra.com.br

O conselheiro Jucélio Paladini faz propostas de investimentos na Casan, na reunião do 
Conselho de Administração.

Reunião discute mudanças na Casan.


