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Respeitar opção dos/as trabalhadores/as

Plano Agregado
Se não bastassem todos os pro-

blemas que temos enfrentado nos 
últimos anos, agora é a vez daqueles 
que não estão diretamente ligados a 
CASAN, mas dependem de um pla-
no agregado de saúde. Essas são as 
conseqüências de uma intervenção 
na FUCAS, onde a fundação está 
orientada a não administrar mais 
nenhum tipo de programa, quer 
seja para os servidores da ativa, bem 
como seus dependentes.

Surgiu a opção de aderir ao Plano 
de Saúde do SENGE. Um dos proble-
mas é a co-participação de 50% nos 
exames e consultas. Neste sentido, 
o sindicato também estamos bus-
cando uma alternativa mais viável 
para todos.

Estivemos em reunião com a 
Direção da CASAN e da UNIMED 
e percebemos que há uma série 
de fatores que precisam ser ajus-
tados. Não vamos medir esforços 
em busca de alternativas. O nosso 
representante junto ao Conselho 
de Administração está empenhado 
para encontrar uma alternativa viá-
vel para todos.

A unidade da categoria é fun-
damental para alcançarmos nossos 
objetivos.

Todos/as à Audiência Pública!

Depois de vários meses ne-
gociando o ACT 2007/2008 com 
a CASAN e, finalmente firmando 
um acordo no mês de agosto, o 
Sindicato tem recebido várias ma-
nifestações dos/as trabalhadores/as. 
Diversos e-mails, telefonemas e 
indagações nos mais diversos locais 
de trabalho reivindicando os bene-
fícios conquistados com o acordo 
coletivo do sindicato majoritário. 

Essas manifestações são de servi-
dores enquadrados como Técnicos 
de nível médio e de nível superior, 
que desejam ser incluídos no ACT 
do SINTAE, agora denominado SIN-
TAEMA/SC. O sindicato das Secretá-
rias acabou revendo o acordo ante-
riormente assinado e assinando um 
novo acordo nos moldes do SINTAE 
(SINTAEMA/SC). Os outros sindicatos 
não tomaram a mesma posição.

Por esse motivo, a opção da repre-
sentação individual é a única forma 
do ACT 2007/2008 ser aplicado de 
acordo com as conquistas do SINTAE 
(SINTAEMA/SC). Mesmo que o servi-
dor tiver dupla filiação ou não ser fi-
liado, sua opção deve ser respeitada. 

No ordenamento Jurídico Bra-
sileiro a atividade econômica da 
empresa é que justifica o enqua-
dramento sindical correspondente. 
A CASAN, dentro do quadro pre-
visto no art.577 da CLT (Atividade 
Industrial), situa-se no 4° grupo 

– Industrias Urbanas, desenvol-
vendo a atividade na industria da 
purificação e distribuição de água e 
saneamento, tendo como correlato 
na categoria profissional – Sindicato 
dos trabalhadores nas indústrias de 
água e trabalhadores em serviços 
de esgotos que, no caso especi-
fico no Estado de Santa Catarina, 
é o SINTAE, agora SINTAEMA/SC.

Não compreendemos por que a 
CASAN não pode atender as mais 
de 60 manifestações individuais 
já protocoladas para o Diretor Ad-
ministrativo da CASAN, Antonio 
Varella, e diretamente no GRH, 
através do SINTAE (SINTAEMA/SC).

O presidente do sindicato ma-
joritário, Odair Rogério da Silva e 
a assessoria jurídica já realizaram 
uma série de reuniões com a Direção 
da CASAN no sentido de atender a 
categoria. O representante dos/as 
trabalhadores/as no Conselho de 
Administração, Jucélio Paladini, 
também recebeu várias manifes-
tações dos/as servidores/as. Irá 
apresentar as reivindicações na 
reunião do conselho com o obje-
tivo de sanar mais esse problema.

Já alertamos a CASAN 
que, agindo desta forma, po-
derá criar mais um passivo 
trabalhista. Será que todos 
esqueceram do ACT 2003 ?

Mais de 60 manifestações individuais já protocoladas no GRH

ACT 2007/2008

Pauta: Projeto CASAN  -  Dia 20 de setembro, às 14 horas  -  Câmara Municipal de Fpolis


