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I
nsatisfeita com a proposta  

apresentada pela Casan, a 

categoria, durante as Assem-

bleias Regionais, vem aprovando 

como indicativo, um Plano de 

Lutas, caso as negociações não 

tomem o caminho esperado.

A empresa modi$ cou cláusu-

las importantes do último ACT, 

como o reajuste no Plano 

de Saúde e a extinção da 

Jornada de Trabalho 12h 

por 48h, conquistas da luta dos 

trabalhadores.

E
m reunião com o presi-

dente da Casan, Walmor 

de Luca, dia 31/05, o Pre-

sidente do Sintaema, Odair Ro-

gério da Silva e o Representante 

dos Trabalhadores no Conselho, 

Jucélio Paladini expuseram as 

suas preocupações acerca do ACT 

2010/2011, enfatizando a questão 

da Caixa de Assistência e a 

Nova Política de Recursos 

Humanos.

Walmor de Luca solicitou a seu 

assessor jurídico, Sady Becker, que 

$ zesse o levantamento necessário 

para viabilizar a constituição des-

ta reivindicação. Destacou uma 

comissão, formada pelo assessor 

jurídico, pelo chefe de gabinete, 

Rubens Aguiar e pela gerente de 

GRH, Rita Volpato, para encami-

nhar as negocições com os Diri-

gentes Sindicais e o Dieese. ”Essa 

decisão é positiva, pois abre a pos-

sibilidade de implantarmos uma 

Política de Recursos Humanos, 

necessária para os trabalhadores”, 

enfatiza Odair.

Na ocasião, também foi auto-

rizada a prorrogação da data de 

vigência do ACT 2009/2010, até o 

dia 31/06. 

Isso não será o su$ ciente para 

tirar nosso foco de avançar na 

construção de um PCS baseado 

numa Nova Política de Re-

cursos Humanos, com uma 

avaliação de desempenho e$ -

ciente e justa.

Mobilização e unidade serão 

fundamentais para conquistar-

mos nossos objetivos. Caso as 

negocições emperrem vamos co-

locar em prática o Plano de Lutas. 

Con$ ra as datas:

Casan admite discutir Nova Política 

de Recursos Humanos!

Assembleias mobilizam a categoria em 
todas as regiões do Estado

15/06: Data indicativa de 
Paralisação das 8:00h às 
10:00h

18/06: Data indicativa de 
Paralisação das 8:00h às 
10:00h

23/06: Data indicativa 
para Assembleia Estadual 
da categoria

30/06: Data limite para fe-
char o ACT 2010/2011

Plano de Lutas

Distribuição 
dos lucros

Depois de muito debate entre Sin-
dicato, Conselheiro e Casan, parece 
que se chegou a um acordo sobre a 
participação nos lucros. 

Segundo  aprovado   pelo   Con-
selho e reforçado pelo presidente 
da Empresa, os trabalhadores de-
vem receber até 15 de junho.

Foi aprovado que os Administra-
dores, receberão até 3 remune-
rações de diretor. O restante (cerca 
de R$1.100.000,00) serão aplicados 
no Programa de Saneamento Co-
munitário, em  doações de tubos e 
conexões para comunidades rurais 
implantarem sistemas indepen-
dentes de abastecimento de água.
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