
A Diretoria da Casan não conse-

gue cumprir nem a sua pro-

messa de fechar um acordo de maneira 

justa e prática até o $ m de maio. O mês 

já está acabando e o ACT 2007/2008 

está sendo prorrogado até 6 de junho.

Assim como nos anos anteriores, nós 

do Sindicato continuamos abertos às 

propostas, inclusive ( exíveis em alguns 

itens da pré-pauta, sempre na intenção 

de vislumbrar um acordo sem grandes 

traumas que possa atender de forma 

justa, digna e ampla os anseios de todos 

os/as trabalhadores/as.

Entendemos que a Casan este ano 

está passando por um momento que 

ainda é delicado, mas certamente,  

muito melhor em relação ao mesmo 

período do ano passado .

Também consideramos que a melhora 

signi$ cativa na situação econômica da 

Empresa é resultado do grande esforço 

de todos os/as trabalhadores/as. 

A Diretoria alega que estes resultados 

são frutos das medidas implementadas 

por eles, mas mesmo assim, sem a cola-

boração e o esforço de todos não tería-

mos alcançado êxito. Essa Diretoria, que 

já é muito bem remunerada, também 

soube se autorecompensar pelos resul-

tados que alegam ter atingido. 

É neste sentido que queremos sim 

nossa  participação nos resultados e 

lucros presumidos, de forma isonô-

mica e sem descontos  daquilo que 

já  tínhamos conquistado.  Queremos 

sim a implementação da CASANPREV 

nos moldes de$ nidos pela Comissão 

Paritária. A$ nal não vamos pagar duas 

vezes por um programa que ainda as-

sim deverá exigir de nós grande aporte 

$ nanceiro para ser implementado . 

Todos os/as trabalhadores/as e a 

própria Diretoria estão conscientes da 

importância que tem a CASANPREV 

para o futuro da Empresa. Nesta linha, o 

PDVI (Plano de Demissão Voluntária In-

centivada) deverá evoluir e melhorar o 

pagamento de 65% para 75% da remu-

neração $ xa do servidor e o pagamento 

do INSS por parte da Empresa.

Já se faz necessário que a 

vigilância, mobilização e a 

unidade da categoria deva 

começar a entrar em cena de 

forma defi nitiva para garantir 

êxito nos nossos objetivos.
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SINTAEMA-SC E INTERSINDICAL 

ENTREGAM CONTRAPROPOSTA

VEJA AS PROPOSTAS APRESENTADAS POR TODOS OS SINDICATOS PARA FECHAR 

O ACORDO COLETIVO 2008/2009:

1. Manutenção do ACT 2007/2008 (com rea-
juste dos benefícios pelo INPC);

2. Pagamento de 1,23% do PCS (merecimen-
to). A Casan incorporará em março de 2009. 
O retroativo de agosto a fevereiro será de 
R$ 300 pagos em Vale Alimentação em 
duas parcelas;

3. Vale Alimentação no valor de R$ 15 o 
tíquete;

Vigilância e mobilização deverá ser o caminho

4. Implementação da proposta da Comissão 
Paritária referente à CASANPREV;

5. Incorporação de 4% pagos ao PAD (Pro-
grama Auxílio Desemprego) conforme ACT 
1993/1994;

6. Participação nos Lucros (PL) de 5%. For-
mação de Comissão Paritária que deverá 
elaborar os critérios de pagamento em até 
90 dias;

7. Escala Salarial: a Casan implementará em até 120 dias a proposta elaborada 
pela Comissão Paritária.

EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores 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, Odair Rogério da Silva e  Mário Dias.


