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CASAN quer terceirizar serviço 195
Atualmente, há 11 trabalhadores na função, enquanto a empresa necessita de 71 funcionários.

Os servidores estão reivindicando tratamento 
igualitário sobre as diárias nos mesmos moldes 
dos/as trabalhadores/as da Celesc. O SINTAE há me-
ses vem discutindo essa questão, que também faz 
parte da propostas de pauta da campanha salarial 

A CASAN está terceirizan-
do o serviço de atendimento 
telefônico (Call Center). A 
justificativa é que a empresa 
tem déficit de pessoal no 
setor para prestar o atendi-
mento 24 horas. 

Atualmente, há 11 traba-
lhadores na função, enquan-
to a empresa justifica que 
necessita de 71 funcionários. 
O edital de licitação está 
sendo encaminhado. 

O sindicato é contrário 
à terceirização, que repre-
senta a precarização do 
trabalho. Terceirizar significa 
substituir a mão-de-obra 
qualificada por pessoas que 
desconhecem o sistema CA-
SAN. A qualidade do serviço 
pode cair. 

O Call Center é um setor 

estratégico para a qualidade 
na prestação de serviços e 
atendimento aos clientes.

Há décadas o sindicato 
tem se empenhado na luta 
contra as terceirizações na 
CASAN.

Na opinião da direção do 
SINTAE  é preciso fazer todo 
esforço para que a CASAN 
absorva os servidores dos 
municípios onde os serviços 
foram municipalizados. 

Se as vagas não forem 
completadas a CASAN de-
verá realizar concurso pú-
blico. 

O SINTAE irá percorrer 
os locais de trabalho para 
mobilizar a categoria  e iden-
tificar os servidores que 
desejam ocupar essas vagas 
disponíveis.
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A reunião de negociação do ACT 
2007/2008 foi adiada para o dia 18 de 
junho, às 15 horas. É preciso avançarmos 
em algumas cláusulas para que a campa-
nha salarial tenha bons resultados. Vamos 
no manter mobilizados e unidos para ga-
rantir os direitos dos/as trabalhadores/as. 
O ACT 2006/2007 fica prorrogado até 30 
de junho.

Negociação do ACT é adiada

Categoria reivindica igualdade 
nas diárias dos servidores

Mais uma infeliz liminar ju-
dicial expedida pela juíza Karen 
Francis Schubert Reimer, no dia 
18 de maio de 2007, determina 
que a CASAN entregue o sistema 
para o município de Guaramirim, 
no norte do Estado. A assessoria 
jurídica da empresa entrou com 
recurso.

A municipalização vem sendo 
defendida pelo prefeito Mário 
Sérgio Peixer (DEM), que ironica-
mente é funcionário licenciado 

da CASAN. Nos últimos anos, o 
SINTAE tem travado intensa luta 
para que o município permaneça 
no sistema CASAN. “Com o apoio 
de vários vereadores, realizamos 
audiências públicas e consegui-
mos aprovar lei contra a privati-
zação da água. É lamentável que 
o prefeito ignore a vontade da 
população”, afirma Odair.

A prefeitura de Guaramirim 
pretende assumir os serviços em 
15 de junho.

Justiça determina que CASAN deixe Guaramirim deste ano. Vamos cobrar da diretoria o 
cumprimento da cláusula 53ª  da pauta 
de negociação para o ACT 2007/2008.



Ação de adicional de insalubridade

Fonte: www.traquimfar.org.br

  Meio Ambiente é 
discutido em Palhoça

 O SINTAE marcou a luta 
contra a privatização da água 
durante ato em Palhoça no 
dia 05 de junho, Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Os diri-
gentes Cláudio Back, Mário 
Dias, Gilmar de Paulo, Fran-

cisco Pereira, João Guilherme 
Vieira, Américo dos Santos 
Filho e Odair Rogério da Sil-
va distribuíram panfletos e 
coletaram assinaturas contra 
a privatização da água no 
município.

SINTAE articula Audiência Pública em Biguaçu 

Foi a provado, na Câmara Mucipal 
de Biguaçu, requerimento apresen-
tado pelo vereador Manoel José de 
Andrade (PMDB), para a realização 
de uma Audiência Pública para 
discutir a gestão do sanemento em 
Biguaçu. 

O problema é que o presidente 
da Câmara, Manoel Airton Pereira 
- Bilico (PP), pretende realizar esta 
audiência  num prazo de 60 dias.

O SINTAE avalia que esse período 
é muito longo.  Portanto, estaremos 
nos articulando  com vários setores 
da comunidade de Biguaçu e os 
movimentos sociais para que seja 
realizada uma Audiência Pública na 
primeira semana de julho .

O contrato de prestação de servi-
ços, firmado com a CASAN, já encer-
rou há quase dois anos e a empresa 
continua atendendo o município. 

O SINTAE vai ingressar com ação 
contra a CASAN, para que o adi-
cional de insalubridade recebido 
pelos empregados, incida sobre o 
piso correspondente. Assim, os va-
lores hoje percebidos, no importe 
de 10%, 20% ou 40%, não deverão 
ser pagos sobre o salário mínimo, 
mas em relação ao piso salarial do 
empregado.

O autor da ação será o Sindica-
to, para evitar expor o desgaste 
dos empregados junto a Casan. Irá  
beneficiar todos os empregados 
da empresa que estejam expostos 
a agentes insalutíferos.

Conheça seus direitos:

Ao assinar o contrato de tra-
balho, o funcionário passa a ser 
subordinado a um superior hie-
rárquico. Isso quer dizer que um 

manda e o outro obedece... mas 
há regras para isso.

A chefia pode mandar que o 
trabalhador largue determinada 
ferramenta e pegue outra... mas 
não pode mandar o funcionário 
executar uma tarefa que coloque 
sua vida em risco.

• Periculosidade - As ati-
vidades de risco, pela Lei, são as 
que envolvem inflamáveis, explo-
sivos, eletricidade ou radiações. 
Nestes casos, o trabalhador tem 
que concordar na realização das 
tarefas e o patrão tem que pagar 
um adicional por isso. É o chamado 
adicional de periculosidade, que 
é de 30% sobre o salário-base do 
trabalhador.

• Insalubridade - Da mes-
ma forma, a empresa deve pagar 

ao seu funcionário um adicional 
por exercer funções ou tarefas 
insalubres. A palavra insalubre já 
diz tudo: é ruim para a saúde. E se 
é ruim para a saúde, tem um preço 
maior. Nesses casos, dependendo 
do grau de insalubridade, o adi-
cional varia de 10% a 40% sobre 
o salário-mínimo vigente no país. 
Há, no entanto, jurisprudência de 
Ação Trabalhista onde a Justiça 
define que o cálculo deve ser feito 
sobre o salário-base do trabalha-
dor.

• Insalubridade e Pericu-
losidade - Se o local de trabalho 
for insalubre e perigoso, a empresa 
pagará apenas um adicional, em 
valor a ser estipulado por laudo 
pericial específico.


