
Bomba D´Água é o Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 502  Centro - Fpolis - SC - Cep:88020-301 Fone/Fax **48 3224 3868   -  Site:  sintae@sintae.org.br  -  E-mail:   www.sintae.org.br 

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

Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT  Edição Nº 365 - 04/05/2006.Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT  Nº 413 - 04/06/2007

Negociação do ACT 2007/2008
Prorrogado ACT  2006/2007 até 30 de junho

Com uma diferença de 15 % de 
votos entre Jucélio Paladini (44% dos 
votos) e Afonso Coutinho de Azevedo 
(29% dos votos), os candidatos irão 
disputar o 2° turno.

Dos 2392 trabalhadores/as ap-
tos a votar, 1871 compareceram as 
urnas. Foram 1808 votos válidos, 30 
brancos e 33 nulos. A chapa 1, do 
candidato Reginaldo Jaques teve 87 
votos, Jucélio Paladini, com a chapa 2 
obteve 800 votos, a chapa 3 de Aloízio 
Cipriani 399 votos e Afonso Coutinho 

de Azevedo, com a chapa 4, recebeu 
522 votos. 

A posição unilateral e autoritária 
da Direção da CASAN, violou a de-
cisão da comissão que elaborou em 
2006 os critérios para a eleição do re-
presentante dos/as trabalhadores/as 
no Conselho de Adm da CASAN. Essa 
intervenção no processo exigindo o 
2° turno, faz com que as atenções da 
categoria estejam voltadas para o 2° 
turno e não para a campanha salarial 
e a luta contra a municipalização/pri-

vatização.
Segundo os critérios definidos 

pela Diretoria da CASAN, o 2° turno 
será realizado 15 dias úteis após o 1° 
turno.

A categoria deve continuar mo-
bilizada e votar. Esta vaga do repre-
sentante dos os/as trabalhadores/as 
no Conselho de Administração da 
CASAN é uma antiga reivindicação 
conquistada para defender os nossos 
direitos. Maiores detalhes na página 
do SINTAE www.sintae.org.br. 

2° turno na eleição do conselheiro

• Manutenção de todas as cláusulas do 
ACT 2006/2007; 
• Correção do INPC para as cláusulas econômicas;

Na última quinta-feira (31/05) a comissão de negocia-
ção do SINTAE sobre o campanha salarial (formada por 
Mário Dias, Odair Rogério da Silva, José Erasmo Vieira e 
Prudente Melo), reuniu-se com o Diretor Administrativo 
da CASAN. O Diretor prorrogou o ACT 2006/2007 até 
30 de junho. A próxima reunião ficou agendada para 
12/06, às 9h. 

Para que possamos fechar o acordo é necessário 
avançarmos em cláusulas que ainda não atendem as 
reivindicações da categoria. A mobilização é fundamen-
tal neste processo de negociação. Direito conquistado 
deve ser assegurado.

Cláusulas do ACT que precisam 
ser conquistadas:

• Vale alimentação de 16 (dezesseis) reais;
• Jornada de Trabalho de seis horas para o pessoal 
da manutenção e atendimento ao público, entre 
os meses de outubro a abril;
• Elevação do piso salarial de todos os cargos. Na 
pauta de reivindicações aprovada e entregue a 
CASAN, lutamos por cinco referências (cada refe-
rência equivale a 5%);
•  Participação nos lucros - nossa proposta apro-
vada na pauta de reivindicações  e entregue a 
CASAN é no  valor de 1500 reais para cada traba-
lhador/a; 
•  Constituição da CASANPREV - Novo Plano de 
Complemento à Aposentadoria;
• Insalubridade/ periculosidade: que o percentual 
de referência seja o piso salarial de cada cargo e 
não do salário mínimo; 
• A retomada da avaliação de desempenho con-
forme o PCS.



Em vários locais de trabalho as 
chefias estão exigindo dos servidores 
hora extra, mas não pagam.  Os/as 
trabalhadores/as acumulam horas 
extras e estão sendo forçados  tirar 
folga. Essa situação está levando a 
construção do bando de horas.  

Conforme a cláusula 13ª do ACT 
2006/2007, a prática da remuneração 
da hora extraordinária é ilegal.

Estamos exigindo da diretoria da 
CASAN o fim dessa irregularidade. A 
gerência de recursos humanos soli-
citou um prazo de uma semana para 

resolver essa situação.
CLÁUSULA DÉCIMA TER-

CEIRA DO ACT 2006/2007: 
REMUNERAÇÃO DA HORA 
EXTRAORDINÁRIA

A CASAN efetuará a partir do mês 
de julho de 2006, o pagamento do 
percentual de 60% (sessenta por 
cento) sobre o valor da hora normal 
e de 100% (cem por cento) sobre do-
mingos e feriados, sendo que as horas 
laboradas serão pagas no mês subse-
qüente ao da sua realização, com o 
salário do mês de pagamento.

Parágrafo único: Em não 
havendo prejuízo do andamento dos 
trabalhos, as horas extras realizadas 
poderão ser compensadas no todo 
ou em parte, mediante a concordân-
cia prévia do empregado conforme 
termo estabelecido e assinado na 
ficha de freqüência, cuja compensa-
ção se dará na  forma a seguir: Dias 
úteis a compensação será na razão 
de 1,5 ( um virgula cinco) por hora 
trabalhada e domingos e feriados na 
razão de 2,0 ( dois virgula zero) por 
hora trabalhada.

Banco de horas é ilegal

Prefeitos jogam pesado para 
privatizar a água

A municipalização dos serviços de água e esgoto 
é uma realidade em nosso Estado. Esta medida tem 
levado os municípios a contratar empresas privadas 
para prestar esses serviços. É a privatização, a lógica 
do lucro sobre um bem essencial à vida. 

Biguaçu - 

A CASAN apresentou proposta de investi-
mentos de aproximadamente 27 milhões 
para o município. O SINTAE, junto com o 
movimento social e vereadores  irão articu-
lar uma Audiência Pública para discutir esta 
questão. Há um ano de meio o contrato de 
concessão dos serviços de água e esgoto 
da cidade com a CASAN venceu e não foi 
renovado, mas a estatal continua prestando 
esses serviços. O prefeito Vilmar Astrogildo 
Tuta de Souza (PMDB)  quer privatizar os ser-
viços. Há dois anos o SINTAE vem discutindo 
e articulando com o movimento social a não 
privatização da água no município.

Palhoça - 

• Deste de 2005 o SINTAE acompanha o processo de mu-
nicipalização no município de Palhoça. Em maio de 2006, a 
Câmara Municipal havia aprovado a emenda à Lei Orgânica 
que garantia o saneamento básico público. 

• O prefeito Ronério Heiderscheidt (PMDB) e alguns ve-
readores suprimiram o artigo 9º e 11º da Lei Orgânica do 
Município, que veda a transferência dos serviços de água e 
esgoto para a iniciativa privada;

• Em 3 de abril, o  Projeto de Lei nº 65/07 que permite que 
empresas privadas assumam o sistema de saneamento foi 
encaminhado pelo prefeito Ronério Heiderscheidt (PMDB) 
à Câmara de Vereadores de Palhoça e aprovado ;

• A CASAN entregou ao prefeito e a Câmara de Municipal-
proposta de investimentos  de 62 milhões para a cidade. 
Até agora o prefeito desconciderou a proposta da CASAN 
e não se pronunciou. 

• Os palhocenses, juntamente com os movimentos sociais e 
entidades religiosas querem conhecer a analisar a proposta 
da CASAN. Aproximadamente 3 mil assinaturas já foram co-
letadas contra a privatização dos serviços de água e esgoto. 
Neste sentido, o SINTAE não irá medir esforços para realizar 
uma nova Audiência Pública onde  a população possa co-
nhecer e debater a proposta. O contrato do município com 
a estatal vence somente em 28 de julho.

Rio do Sul - 

O prefeito Milton Hobus (DEM) encaminhou à Câ-
mara Municipal, em regime de urgência, projeto 
que busca a abertura para licitar a prestação de 
serviços na cidade. A medida se aprovada, abre 
espaço para a privatização dos serviços de água 
e esgoto. O contrato com a CASAN vence em 
2008. O SINTAE está articulando com vereadores 
para apresentar uma emenda à Lei Orgânica do 
município acontra a privatização da água.

Como outras cidades, Biguaçu, Palhoça e Rio do Sul 
estão abrindo caminho para a municipalização/privati-
zação. O SINTAE  e os movimentos sociais estão lutando 
há anos para barrar as privatizações em várias cidades 
do Estado e no país.


