
N
os dias 21 e 22 de setembro 

estiveram reunidos em Flo-

rianópolis os Diretores do 

Sintaema-SC de todo o Estado, para 

fazerem uma avaliação da atual situa-

ção da Casan e cobrarem providências 

quanto ao descumprimento do ACT e 

PCS, e outros assuntos pertinentes a 

todos os trabalhadores. 

A crescente onda de municipaliza-

ções tem sido uma ameaça constante 

para todos os trabalhadores da Casan, 

inclusive com ameaça de demissões 

por parte da Diretoria da Empresa.  No 

dia 21/09 a Casan perdeu mais um sis-

tema, deste vez foi Barra Velha. 

Na reunião estadual foram discuti-

dos os seguintes assuntos:

1. Demissões: caso haja qual-

quer demissão em virtude das muni-

cipalizações iremos paralisar as ativi-

dades em todo o Estado;

2. Plano de Cargos e 

Salários: reformulação do PCS 

com a implantação de uma nova 

escala salarial, através da análise 

realizada por uma consultoria, con-

forme ( cou estabelecido no ACT 

2009/2010; 

3. 1,23%: pagamento de 

1,23% referente a progressão sala-

rial por antiguidade garantida no 

PCS;

4. Casan pública:  fortaleci-

mento da Empresa e realização de 

concurso público para as áreas com 

mais necessidade de pessoal.

O Sintaema-SC está aguardando 

o retorno do Presidente Walmor De 

Luca, que estava em viagem à Itália, 

para saber qual o seu posicionamento 

sobre o 1,23%. Se De Luca insistir pelo 

não pagamento, a Direção do Sintae-

ma-SC vai tomar as medidas necessá-

rias  para  o cumprimento do PCS.

Os Diretores do Sindicato e a cate-

goria encaminharam a seguinte deli-

beração: caso a Casan inicie processo 

de demissão de trabalhadores devido 

às municipalizações, iremos realizar 

uma grande Assembleia Estadual, 

tendo como data indicativa o dia 6 de 

outubro. 

É preciso estarmos atentos a qual-

quer movimentação dentro e fora da 

Casan. Somente seremos fortes se 

permanecermos unidos e vigilantes.
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A
pós muita negociação, ( nal-

mente no dia 16/09 Sindica-

tos e Casan chegaram a um 

acordo sobre o Termo Aditivo ao ACT 

2009/2010 que garante plano odon-

tológico aos trabalhadores e seus de-

pendentes. 

O Sintaema-SC não aceitou a pro-

posta apresentada inicialmente pela 

Casan de cobrar 20% de co-participa-

ção por procedimento, pois iria onerar 

os menores salários.

Depois de muita negociação, con-

seguimos eliminar a co-participação 

e a mensalidade será cobrada apenas 

para o titular conforme a faixa salarial 

dos trabalhadores.

A área de abrangência de atendi-

mento do novo plano deverá cobrir 

todos os municípios onde a Casan 

atua, além das cidades que tiveram 

seus sistemas municipalizados.

O Sintaema-SC estará acompa-

nhando o processo licitatório e bre-

vemente esperamos que os trabalha-

dores estejam contemplados com um 

plano odontológico de qualidade. 

Acesse nossa página na internet 

www.sintaema-sc.org.br 

para ler o Termo Aditivo do plano 

odontológico na íntegra.

Remuneração fi xa Mensalidade

Até 1.000,00 7,65

1.000,01 a 2.000,00 9,72

2.000,01 a 3.000,00 13,74

3.000,01 a 5.000,00 16,75

5.000,01 a 6.000,00 20,75

6.000,01 a 7.000,00 21,50

7.000,01 a 8.000,00 22,50

acima de 8.000,00 23,50

Defi nidas as regras do novo plano odontológico

Diretoria do Sintaema-SC se reúne em Florianópolis


