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Textos & diagramação: Compromitto Comunicação - Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, Odair Rogério da Silva e Mário Dias.

Para o SINTAE, o espaço de 
representação dos/as trabalha-
dores/as no Conselho de Admi-
nistração é mais uma ferramenta 
na luta contra o desmonte da 
CASAN (municipalizações/pri-
vatizações) e na manutenção e 
ampliação dos nossos direitos. 

Para tanto, o nosso represen-
tante que será eleito dia 29 de 
maio, deve ter entre outros com-
promissos:

-  A defesa da CASAN e do 
saneamento público e de qua-
lidade;

- A disposição política e o co-

nhecimento técnico de participar 
e estimular toda a luta em torno 
do processo de regulamentação 
da nova Lei de Saneamento nº 
11.445;

- Capacidade de articulação 
em todas as esferas de poderes 
na busca de captação de recursos 
financeiros para serem investidos 
na CASAN, afinal, a renovação das 
concessões com os municípios 
depende quase que na sua tota-
lidade de dinheiro;

- Auxiliar nas negociações 
coletivas e na constituição do 
novo Plano de Complemento à 

Aposentadoria com a garantia de 
um Plano de Saúde;

- Participar ativamente na arti-
culação e mobilização em todas 
as lutas da categoria.

O SINTAE está disponibili-
zando, de forma democrática, 
espaço idêntico a todos os can-
didatos para, de forma sintética, 
apresentar suas propostas.

Da mesma forma, está disponi-
bilizando contribuição financeira 
de R$300,00 (trezentos reais) 
para cada candidato, titulares e 
suplentes, associados ao sindi-
cato.

Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT - Nº 411 - 21/05/2007.

Trabalhadores/as elegem conselheiro dia 29
A luta pela democratização da CASAN é uma tarefa de todos/as

Proposta da diretoria para o ACT 2007/2008
Em reunião de negociação 

no dia 17 de maio, a diretoria 
da CASAN apresentou proposta 
formal ao SINTAE, com vistas ao 
fechamento do ACT 2007/2008. 

Apesar do avanço nas nego-
ciações, a proposta da CASAN 
é ainda insuficiente, pois nem 
mesmo mantém todas as cláu-
sulas do ACT 2006/2007, quan-
do não contempla os reajustes 
dos benefícios (pelo INPC) e o 
complemento ao auxílio doença 

como acordado no ano passado, 
além de não avançar em cláusu-
las essenciais, apesar de propôr 
pagar o INPC do período de for-
ma linear, ou seja, 3,44%.

Destacamos algumas 
reivindicações do ACT 
que ainda precisam ser 
conquistadas:

• Aumento real para os meno-
res salários;

• Reajustes para as cláusulas 
econômicas;

• Jornada de trabalho de seis 
horas para o pessoal da manu-
tenção e atendimento ao públi-
co, entre os meses de outubro a 
abril;

• Novo Plano de Complemen-
to à Aposentadoria.

A negociação está apenas 
começando. Nova reunião fi-
cou agendada para o dia 31 de 
maio.Não nos esqueçamos que 
a negociação e a mobilização da 
categoria andam juntas.

Participe da eleição dia 29!
É um direito seu votar.



Candidatos a vaga de Conselheiro da CASAN
Titular: Jucélio Paladini

Suplente: Ricardo dos Santos Mattei
O conselheiro não resolverá 

todos os problemas nem fará 
milagres. Contudo, ocupará um 
espaço importante para ajudar os 
sindicatos a defender os direitos 
dos trabalhadores/as, a CASAN e 
o saneamento público. Deve lutar 
pela regulamentação da Lei nº 
11.445 (Política Nacional de Sanea-
mento), que exigirá a constituição 

do Plano, do Fundo e do Conselho Municipal de Sanea-
mento em cada município, além de auxiliar na captação 
de recursos para a CASAN. 

Para obter êxito nessas batalhas, o conselheiro precisa 
estar articulado com a categoria e com a sociedade civil. 
Sozinhos é praticamente impossível vencê-las. 

Esta não é apenas uma tarefa técnica, mas essencial-
mente política, suprapartidária. Assim, o conselheiro deve 
ter disposição capacidade técnica e política para ajudar a 
articular um amplo movimento em defesa da CASAN, ga-
rantindo o saneamento público e os nossos empregos. 

Nossas experiências acumuladas ao longo de mais 
de 20 anos nos credenciam a cumprir esta tarefa. Dia 29, 
vote Paladini/Ricardo, 2º quadrinho.

Titular: Reginaldo Campolino Jaques
Suplente: Evandro Augusto Bossle

Reginaldo Jaques e Evandro 
Bossle pedem seu voto para 
representá-lo no Conselho de 
Administração. Reginaldo Jaques 
começou na Casan como Ope-
rador da Estação de Tratamento 
de Esgotos Insular (1998-2001). 
Atualmente está lotado na Divisão 
de Projetos de Esgotos no CIOM. 
Evandro Bossle é Agente Admi-
nistrativo Operacional do SEOP. 

Confira nossas propostas: 
• Manutenção da CASAN como empresa pública e principal 
responsável pelo Saneamento no Estado; 
• Participação do lucro anual aos trabalhadores em contra-
cheque específico; 
• Reformulação do Plano de Cargos e Salários, valorizando 
a capacitação profissional; 
• Defesa do PDVI; 
• Luta pela implantação da Previdência Complementar 
– CASANPREV; 
• Defesa da FUCAS como patrimônio dos Trabalhadores 
da CASAN; 
• Criação de Unidade de Pesquisa e Estudos; 
• Incentivo à Graduação, Especialização, Mestrado e Dou-
torado; 
• Comunicação contínua com os trabalhadores através de 
informativos.  Vote Chapa 1. Obrigado.

Titular: Afonso Ricardo C.de Azevedo
Suplente: Julio Cezar Grando

Titular: Aloízio Paulo Cipriani
Suplente: José Anaúr Antunes Filho 

O candidato não enviou sua proposta.


