
É 
assim que podemos inter-
pretar a proposta o! cial 
para o Acordo Coletivo de 

Trabalho 2009/2010 que a Casan 
entregou ao Sindicato na tarde da 
última quarta-feira, dia 20/05.

É uma afronta, na medida em que 
a Casan mais uma vez tenta trans-
ferir os problemas que enfrenta  
aos trabalhadores. 

Não vamos aceitar essa propos-
ta rebaixada! Vamos todos para 
as Assembleias Regionais que já  
estão agendadas conforme calen-
dário publicado no Bomba D´Água 
n°502.

Vamos lutar para avançar nas 
cláusulas econômicas, como:

 
A Casan teve a coragem ainda 

de querer cobrar 50% a mais nas 
mensalidades do plano de saúde 
e ainda pagar a progressão por 

antiguidade de 1.23% em vale 
alimentação no valor de R$ 300,00, 
onde na verdade isso é PCS, e como 
tal cumpra-se!

Não tiveram capacidade e sensi-
bilidade de aceitar várias cláusulas 
sociais, onde as mesmas não apre-
sentam impacto ! nanceiro, como:

Portanto, nossa resposta será um 
NÃO em alto e bom som para essa 
proposta rebaixada e desrespeito-
sa para com os trabalhadores.

É com muito 
pesar que la-
mentamos a per-
da de mais um 
grande e aguer-
rido companhei-
ro: Wilson de 
Souza Alves, 
52 anos, falecido no dia 16/05/09.

Dirigente Sindical na gestão 
1999/2002, sempre foi atuante 
na luta pelos direitos dos traba-
lhadores. Dedicou 19 anos de sua 
vida à Casan, desempenhando a 
função de Agente Operacional.
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A LÓGICA DO CAPITALISMO:
Para a minoria muito e para a maioria migalhas

O  Sintaema-
SC esteve no 
dia 15/05 na 
Delegacia Re-
gional do Traba-
lho (DRT) para 
cobrar da Casan 
o cumprimento 

do Plano de Cargos e Salários (PCS). Há muito tempo o Sintaema-SC 
vem exigindo da Direção da Casan realização de avaliação de desem-
penho conforme o PCS.

Na reunião, ! cou acordado que a Casan deverá elaborar um novo 
instrumento de avaliação de desempenho. Con! ra em nossa página 
www.sintaema.org.br a ata da reunião.

Uma nova reunião na DRT está marcada para o dia 29/05, às 10h.

Sintaema-SC cobra cumprimento do PCS na DRT LUTO

>> Aumento do vale alimentação

>> Aumento dos abonos de Natal    

     e férias

>> Por uma nova Escala Salarial

>> Ganho real nos salários

>> Escala de férias

>> Horário fl exível

>> Licença maternidade

>> Acidente de trânsito

>> Atestado médico para 

     acompanhante

>> Conselho Municipal de 

     Saneamento

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS!


