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Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Água, Esgoto e Meio Ambiente de  SC I Nº 510 I 06/07/2009 I Filiado à

ASSEMBLEIA ESTADUAL
Pauta: Aprovação ou não do ACT 2009/2010
Quando: 9 de julho - Quinta-feira
Horário: 14:30 horas
Local: ASCAN - Balneário do Estreito - Fpolis

A 
Casan não quer ceder, está dando como en-

cerrada as negociações, não abrindo qualquer 

possibilidade para elevar a proposta a outros 

patamares. É sempre assim, di& culdades & nanceiras sur-

gem quando o assunto interessa aos trabalhadores, já 

para o excesso de Diretores, Consultores, altas diárias, 

e participação nos lucros não há di& culdades. En& m, 

temos de tomar alguma decisão e para isso o Sindicato 

está marcando uma Assembleia Estadual para 
o dia 09/07 (veja abaixo).

O atual momento pede re' exão diante de um possível 

fechamento do acordo, que mesmo não sendo o ideali-

zado por nós trabalhadores, ainda assim pode represen-

tar um passo a frente diante das adversidades impostas, 

principalmente no que diz respeito às municipalizações. 

Precisamos acumular forças para defender a Casan pú-

blica e estadualizada, pois esta é a única garantia para 

manter nossas conquistas e o trabalho de todos.  

A Casan atravessa uma fase delicada com relação aos 

sucessivos ataques que vem sofrendo por parte de al-

guns Prefeitos (exigindo dinheiro para continuar com os 

contratos vigentes ou renovar os futuros), além dos re-

passes a conta gotas dos recursos do PAC com diversas 

obras em andamento, que estão sendo custeadas com 

recursos próprios.

Portanto, precisamos ouvir nossa base, a& m de obter 

um retrato mais & el da real situação em que nos encon-

tramos. O momento exige sabedoria e unidade, pois só 

nestes últimos dois meses a Casan perdeu três municí-

pios (Canelinha, Meleiro e Campo Alegre), além de ou-

tras cidades importantes que ameaçam sair do sistema, 

como Chapecó, São Joaquim e Porto Belo.

Estamos resolvendo os últimos  problemas de redação 

do ACT para encaminhar a proposta da Casan para ser 

deliberada em assembleia.

 Mas mesmo diante das di& culdades tivemos avanços 

signi& cativos para a categoria que devem ser levados 

em consideração e assim os destacamos:

S Correção do INPC integral 5,83% aplicado no mês de 

julho e o retroativo de maio/junho pago em vale alimenta-

ção no valor de R$ 350,00 para todos trabalhadores;

S Vale alimentação de R$ 16,00, pago também em licen-

ça especial e licença maternidade;

S Abonos de Natal e Férias de R$ 550,00 cada;

S Aplicação no mês de fevereiro de 2,5% aos trabalha-

dores que estiverem até a referência 25;

S Plano de saúde para aposentado por invalidez;

S Compromisso de em até 150 dias ter um projeto para o 

PCS e junto com os Sindicatos ajustar o plano;

S Comissão paritária para discutir o PLR;

S Projeto piloto na agência de Chapecó de jornada de 

trabalho de 6 horas na manutenção;

S Buscar através de um novo contrato um plano odonto-

lógico efi ciente;

S Manutenção do ACT 2008/2009.

TODOS À ASSEMBLEIA ESTADUAL


