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Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Água, Esgoto e Meio Ambiente de  SC I Nº 529 I 07/01/2010 I Filiado à

PCS:  duras batalhas para manter e cumprir

É 
longa a nossa história em 
torno do Plano de Cargos 
e Salários. No mínimo lá se 

vão mais de três décadas entre a luta 
pela implantação de um plano e as 
lutas pelas alterações  e cumprimen-
to do mesmo.

As mais recentes são a do ACT 
2009/2010 que prevê alterações em 

2010 e a luta contra a proposta de 
extinção do PCS que travamos em 
agosto de 2009.

Felizmente muitas delas consegui-
mos êxitos, não da forma que mere-
cemos, mas a realidade é que avan-
çamos. 

A verdade é que conseguimos bar-
rar a extinção do PCS, e mais, esta-

mos conseguindo fazer com que a 
Diretoria da Casan cumpra o mes-
mo. 

Vale lembrar que na sequência es-
taremos discutindo e mobilizando a 
categoria para o segundo tempo da 
Campanha Salarial extraordinária na 
busca da de) nição de uma nova Po-
lítica de Recursos Humanos.

- Progressão Salarial por Antiguidade -

O 
PCS estabelece que a cada dois anos de tra-
balho todos(as) os(as) trabalhadores(as) tem 
o direito a receber uma sub-referência no va-

lor de 1,23%.
Depois de muita luta, cobrança dos Sindicatos e de 

nossa representação no Conselho de Administração 
Paladini/Eliane, felizmente chegamos a uma pro-

posta para quitação da dívida da Casan para conosco.
Na reunião do Conselho de Administração do dia 

17/11/2009, ata nº 256, ) nalmente o Conselho acatou 
a proposta apresentada pelo Conselheiro Jucélio 
Paladini para cumprir o PCS e remeteu  para a Direto-
ria da Casan e os Sindicatos buscar um acordo sobre o 

valor e a forma de pagamento do retroativo.

Proposta para o Acordo:

Incorporar o percentual de 1,23% a partir do mês de janeiro de 2010 e o retroativo refe-
rente aos meses de agosto a dezembro/2009, quitar com o pagamento de R$ 250,00 em 
vale alimentação até o dia 15/01/2010. Veja a íntegra da proposta na página do Sindicato:   
www.sintaema-sc.org.br

a

TODOS(AS) ÀS ASSEMBLEIAS!

Do ponto de vista meramente ) nanceiro a pro-
posta é positiva para a expressiva maioria dos 
trabalhadores. É só fazer as contas. Exemplo: 

Para quem recebe R$ 2.000,00, caso o percentual fosse 
incorporado ao salário em agosto/2009 teria recebido 
até dezembro cerca de R$ 170,00, considerando 5 me-
ses (agosto a dezembro), mais os impactos em férias, 13°  
salário e FGTS.

É importante lembrar: caso a  proposta fosse para pa-
gar em abono permanente e não incorporar aos salários, 
como é a política da dupla LHS/PAVAN, a proposta seria 
inaceitável, porém irá incorporar aos nossos salários a 
partir de janeiro de 2010. 

A Direção do Sintaema-SC irá realizar 45 Assembleias 
Regionais para juntos podermos discutir e deliberar so-
bre esse assunto. Con) ra o calendário no verso.



Local Data Hora
Fpolis/Matriz 11/01 8:30

Fpolis/Ciom 11/01 13:30

Fpolis/Costa Norte 11/01 13:30

São José 11/01 8:30

Imbituba 11/01 8:30

Laguna 11/01 8:30

Bombinhas 11/01 13:30

Criciúma 11/01 8:30

Turvo 11/01 13:30

Braço do Norte 11/01 8:30

Garopaba 11/01 13:30

Capivari de Baixo 11/01 13:30

Ibirama 11/01 13:30

Canoinhas 11/01 8:30

Rio do Sul 11/01 8:30

Indaial 11/01 8:30

Chapecó 11/01 8:30

Palmitos 11/01 13:30

Penha/Piçarras 11/01 8:30

São José dos Cedros 11/01 8:30

São Joaquim 11/01 8:30

Urubici 11/01 13:30

Fpolis/ETA/Pilões 12/01 10:00

Fpolis/Costa Sul Leste 12/01 13:30

Gravatal 12/01 16:00

Concórdia 12/01 8:30

Xanxerê 12/01 8:30

Ituporanga 12/01 13:30

Cunha  Porã 12/01 8:30

Biguaçu 12/01 8:30

Santo A. Imperatriz 12/01 8:30

Santa Cecília 12/01 8:30

Correia Pinto 12/01 8:30

São Miguel do Oeste 12/01 8:00

Dionísio Cerqueira 12/01 13:30

Mafra 12/01 8:30

Barra do Sul/Araquari 12/01 8:30

Otacílio Costa 12/01 13:30

Guabiruba 13/01 13:30

Videira 13/01 8:30

Caçador 13/01 13:30

Campo Erê 13/01 8:30

Maravilha 13/01 13:30

Curitibanos 14/01 8:30

Xaxim 14/01 8:30

Abelardo Luz 14/01 13:30

Calendário de Assembleias Regionais Pauta:    

u1. Discussão e deliberação sobre o Termo Aditivo ao ACT 

2009/2010 para pagamento do 1,23% estipulado no PCS;

u2. Discussão e deliberação sobre a proposta de contribuição 

extraordinária dos trabalhadores da Casan em favor do Sintae-

ma-SC, destinado ao fundo contra a privatização da água e con-

tra o desmonte da Casan;

u3. Assuntos gerais.

A LUTA EM DEFESA DA CASAN 
EXIGE MUITO DINHEIRO

A 
partir de 2002, 
com a municipa-
lização/privati-
zação de Timbó 

(setembro/2002) e Itapema 
(dezembro/2002) concentra-
mos nossas energias nas ba-
talhas contra a privatização do 
saneamento e  o desmonte da 
Casan e muito especialmente a 
partir de  2003 com a política 
de municipalização/privatiza-
ção e de desmonte da Casan 
de LHS/PAVAN e dos privatistas 
de plantão, fazendo com que 
vários municípios saíssem do 
sistema Casan, o que passou 
a exigir além de muito mais 
trabalho, evidentemente mais 
dinheiro.

Fizemos a discussão com a 
categoria e esta demonstran-
do compromisso com a Ca-
san e o saneamento público 
prontamente “colocou” a mão 
no bolso e contribuiu de for-
ma extraordinária para cons-
tituição de um fundo especial 
contra o desmonte da Casan e 
privatização do saneamento. 
Os recursos foram depositados 
em uma conta especí) ca sob 

responsabilidade de um Diri-
gente do Sintaema-SC e outro 
da Intersindical. Já as receitas 
dos Sindicatos provenientes 
das mensalidades de seus as-
sociados servem para encami-
nhar as questões do cotidiano, 
como Campanha Salarial, folha 
de pagamento dos funcioná-
rios, despesas gerais, etc.

Até outubro/novembro de 
2009 o fundo tinha um saldo 
de cerca de R$ 72 mil. Entretan-
to, com as lutas que travamos 
contra a municipalização/pri-
vatização de Barra Velha, Caça-
dor e especialmente Chapecó, 
zerou o saldo. 

Para a construção do Ato 
Estadual em Chapecó  no dia 
27/11 e campanha de mídia 
investimos R$ 27.000,00. O ato 
na Assembleia Legislativa do 
pessoal da Grande Florianó-
polis no dia 08/12 somou R$ 
7.600,00 e para o Ato Público  
Estadual realizado no dia 09/12 
investimos R$ 51.800,00. Além 
dos gastos de R$ 72.000,00 do 
fundo, os R$ 14.000,00 restan-
tes foram pagos pelo Sintae-
ma-SC.

Nossa proposta:
Estamos apresentando em conjunto com os Sindicatos, para 

recomposição emergencial do fundo contra o desmonte da Ca-
san e privatização do saneamento a contribuição do percentual 
de 1,23% a ser paga pela Casan no mês de janeiro de 2010 para 
depósito na conta especi) ca do fundo.

A discussão e deliberação será realizada nas Assembléias Re-
gionais que estaremos realizando no mês de janeiro de 2010. 
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