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Campanha Salarial

Categoria aprova ACT 2007/2008 em Assembléia
resultante de um árduo trabalho 

de negociação, com inúmeras reuniões 
entre o Sindicato e a CaSan, o acor-
do Coletivo de Trabalho 2007/2008 
assegura conquistas e avanços aos 
casanianos. Desde 20 de março deste 
ano, o SinTaE vinha travando uma 
intensa batalha para assegurar os di-
reitos de todos os/as trabalhadores/as 
da categoria. 

Esta foi uma campanha salarial di-
ferenciada. Tivemos como prioridade 
as concessões de Criciúma, Floria-
nópolis, ituporanga,Sombrio, Cunha 
porã, Urubici, palhoça, Biguaçu, mafra, 
imbituba, Turvo, Guaramirim etc, para 
assegurar que os/as trabalhadores/as 
continuassem com seus postos de 
trabalho. apesar dos momentos turbu-
lentos que passamos lutando contra a 
terceirização/privatização, renovação 
de contratos, etc., exigimos da direção 
da CaSan que os direitos da categoria 
fossem assegurados.

a campanha salarial de 2007 foi 
vitoriosa, pois além de assegurar as 
cláusulas do aCT 2006/2007, avançou 
trazendo novas cosquistas para os/as 
trabalhadores/as da CaSan.

a aprovação quase unânime da 
proposta de acordo é a demonstração 
concreta de que, diante da realidade 
que estamos vivendo, o acordo foi 
considerado satisfatório.

Finalmente queremos destacar a 
participação dos companheiros da 
comissão de negociação e do Conse-
lheiro da CaSan, companheiro Jucélio 
paladini, que teve grande importância 
atuando como mediador na negocia-
ção e o constante apoio e unidade da 
categoria que estiveram lado a lado 
com o sindicato durante toda a cam-
panha salarial.

“Quem não luta por seus direitos, 
não é digno deles”, como diria o es-
critor rui Barbosa. por este motivo, 
o acordo coletivo de trabalho foi 
aprovado pela maciça maioria da ca-
tegoria em assembléia Estadual, no 
dia 14 de agosto com apenas quatro 
votos contrários e uma abstenção. O 
SinTaE nunca mediu esforços para 
defender os/as trabalhadores/as e a 
nossa unidade sempre foi fundamen-
tal nos momentos decisivos. Veja no 
verso as principais cláusulas do aCT 
2007/2008.
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1. Da esquerda para a direita, os dirigentes Mário 
Dias, Américo dos Santos Filho, o presidente 
do SINTAE Odair Rogério da Silva e o assessor 
jurídico do sindicato, Prudente Mello
2. O Conselheiro da CASAN, Jucélio Paladini, 
fez uma breve exposição das principais 
propostas de alterações do Estatuto do SINTAE
3. Trabalhadores/as em Assembléia Estadual;
4. Categoria aprova Acordo Coletivo de Trabalho, 
alterações do Estatuto e elege Comissão 
Eleitoral para eleições do SINTAE.

a Comissão eleitoral tem o papel 
de dirigir todo o processo eleitoral. 
É composta por três titulares e três 
suplentes, eleitos em assembléia Es-
tadual, mais o presidente do sindicato, 
o representante da entidade que o 
sindicato é filiado e um representante 
de cada chapa. Veja os representantes 
da categoria eleitos por unanimidade 
em assembléia:

Eleições do SINTAE: Eleita Comissão Eleitoral

Titulares: Suzete Oliveira an-
tunes, maria de lourdes  roussenq 
dos Santos (lurdinha)  e João Bru-
no Gonçalves.     

Suplentes: Sandra regina Via-
na, Oscar Júnior pedra (pedrinha), e 
luiz Carlos alves libanio.



SINTAE agora é SINTAEMA/SC
assembléia Estadual aprova novo Estatuto para democratizar

cada vez mais a relação com a categoria

- Incorporar no salário em setembro de 2007, 3,44%
- Pagamento de R$ 300,00 em vale-alimentação até 14/09/2007
- Incorporar no salário em março de 2008,  1,23% do PCS
- pagamentos em vale-alimentação: R$125,00 em outubro de 2007 e R$125,00 em fevereiro de 2008

Elevação do Piso Salarial
a) Médico do trabalho e analista de sistemas – o piso inicial passará para a referência 42, em agosto de 
2007.
b)Técnico de Nível Médio – elevar em duas referências o piso salarial.
c)Demais cargos de atividades administrativa e operacional, elevar o piso em duas referências. Ex.: agente 
administrativo-operacional, assistente administrativo e operador de ETA/ETE passam para a referência 14. (533 
trabalhadores/as terão aumento nos salários com alteração dos pisos, com percentuais variando entre 1,23% 
e 10%).
d) Incorporação do novo piso salarial em março de 2008.
e) Pagamento de R$ 360,00 em vale-alimentação em dezembro de 2007 e R$ 360,00 em março de 2008, como 
retroatividade do período de maio de 2007 a fevereiro de 2008. (Este pagamento em vale-alimentação atinge 
apenas os/as 533 trabalhadores/as).
Complementação Auxílio Doença - até 60 dias de complementação

Programa de Complemento à Aposentadoria - 60 dias para elaborar proposta, através da comissão 
paritária entre CASAN e Sindicatos
Participação no lucros
A CASAN poderá repassar em junho de 2008 o percentual de 5% do possível lucro líquido apurado em 2007. 
Assim, se 5% do lucro apurado, dividido pelo total de trabalhadores/as for igual a R$ 1.000,00, a CASAN pagará 
R$ 160,00 para cada um, pois serão deduzidos os valores de R$ 413,76 de abono e R$ 427,57 de gratificação 
de férias. Caso o valor individual apurado for menor ou igual a R$ 841,33, não haverá valor a ser distribuído.
- O abono de R$ 413,76 e a gratificação de férias de R$ 427,57 estão garantidos, independente do balanço ser 
negativo ou positivo.
Reestruturação da Escala Salarial - 
A CASAN e os sindicatos constituirão comissão paritária, para em até 120 dias após a assinatura do ACT 
2007/2008, elaborarem proposta de reestruturação da escala salarial.
Liberação de Dirigente Sindical - mais um dirigente sindical liberado

Observação: Manutenção do ACT 2006/2007

Cláusulas novas do ACT 2007/2008

nos trinta anos de lutas, o Estatuto 
do SinTaE só foi alterado parcialmen-
te em 1992. Constituído na época 
da ditadura, a alteração de algumas 
cláusulas fez-se necessária para que 
o sindicato seja cada vez mais demo-
crático, representando a categoria de 
forma transparente. Em assembléia 
Estadual dia 14 de agosto, com mais 
de 400 trabalhadores/as, a alteração 
do Estatuto foi aprovada com ape-
nas treze votos contrários. lutar por 
direitos trabalhistas nesta sociedade 
dividida por classes, onde os trabalha-
dores são explorados por interesses de 
poucos, não é tarefa fácil, mas estamos 
na trincheira.

Com o resultado, o SinTaE/SC 
passa então a ser denominado SinTa-
Ema/SC - Sindicato dos Trabalhadores 
em Água, Esgoto e meio ambiente do 
Estado de Santa Catarina. agora pode 
ser constituído por trabalhadores dos 
órgãos e empresas públicas, de eco-
nomia mista e privada, municipal ou 
Estadual, nas autarquias, indústrias e 
fundações do setor de captação, trata-
mento, distribuição e abastecimento  
de água, no controle de vetores, da 
coleta e tratamento de esgoto sanitá-
rio e resíduos sólidos e na fiscalização, 
recuperação e preservação do meio 
ambiente na base territorial do Estado 
de Santa Catarina.

Eleição para complementa-
ção de cargos de suplente 
da diretoria do sindicato

Em assembléia Estadual foram 
eleitos por unanimidade os seguin-
tes companheiros:

Elemar Mayer (Cunha Porã) 
– em substituição ao companheiro 
paulo Cézar rohde, de palmitos.

Pedro Richard Martins (Cri-
ciúma) – em substituição ao com-
panheiro Sandro roberto mezzani.


