
N
esta campanha salarial as En-
tidades Sindicais entenderam 
que é mais positivo fazer uma 

campanha salarial de forma unitária. 
Neste sentido já foi de# nido que as 
reuniões de negociação com a Casan 
serão em conjunto através de uma 
Comissão com dois representantes 
da Intersindical e dois representantes 
do Sintaema-SC e Assessor Jurídico. 
Estamos dando um grande passo para 
construir um Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) para toda categoria.

No último dia 7, a referida Comissão 
esteve reunida com o Diretor Admi-
nistrativo da Casan, Antonio Varella 
do Nascimento e recebeu mais uma 
proposta para o ACT 2008/2009.

De posse do documento, os dirigen-
tes avaliaram de forma mais detalha-
da a proposta da Casan, chegando a 
seguinte conclusão: 

 A negociação do ACT vai seguir o 
calendário de# nido entre a Casan e 
o Sindicato, acontecendo todas as 
segundas e quartas-feiras do mês 
de maio. A Direção do Sintaema-SC 
espera que nas próximas reuniões 
a Casan apresente uma propos-
ta à altura do esforço e empenho 
da categoria, que foram determi-
nantes para resgatar a establidade 
econômica-financeira da Empresa.
  Entre nossas reivindicações, está a 
aprovação da Casanprev, com imple-
mentação da proposta da Comissão 
Paritária. Também não abriremos 
mão dos 4% pagos pelos trabalha-
dores/as ao Programa de Auxílio 
Desemprego (PAD), instituído pelo
ACT 1993/1994.

Outra reivindicação da categoria é o 
aumento da grati# cação para dirigir.

Portanto, para os/as trabalhado-
res/as falta muito para se chegar 
a um acordo satisfatório. Estamos 
dispostos a colaborar desde que 
a Casan não venha com pegadi-

nhas e colocando “bodes” na sala.
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PROPOSTA DA CASAN CONTINUA REBAIXADA

1° não mantém o ACT 2007/2008 na íntegra; 

2° retira o pagamento de 1,23% do Plano de Cargos              

    e Salários (PCS) - promoção por  merecimento;

3° não faz  referência à nova Escala Salarial que está          

    sendo elaborada pela Comissão Paritária;

4° não menciona nada sobre os 4% (PAD) que já 

    pagamos desde o ACT 1993/1994;

5° apesar do lucro da Empresa, a proposta não 

    contempla nenhum ganho real de salários;

6° não garante a aprovação da Casanprev com a

    implementação da  proposta aprovada pela           

    Comissão Paritária.

Dirigentes dos Sindicatos em 

reunião de negociação com a 

Diretoria da Casan na Matriz

EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos/as Trabalhadores/as em Água, Esgoto e Meio Ambiente
de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/SC - Cep: 88020-301 Fone/Fax (48) 3224-3868
www.sintaema.org.br - imprensa@sintae.org.br  -  Textos e diagramação: Compromitto Comunicação
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, Mário Dias e Odair Rogério da Silva.


