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REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO 
SINALIZA AVANÇO

Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Água, Esgoto e Meio Ambiente de  SC I Nº 547 I 14/06/2010 I Filiado à

O 
s  dirigentes do Sintaema, Odair Rogério da 

Silva e José de Oliveira Mafra, e o represen-

tante dos trabalhadores no Conselho da Ca-

san, Jucélio Paladini, reuniram-se, nesta segunda-feira 

(14/06), com a comissão de negociação, composta 

pelo assessor jurídico Sady Becker, o chefe de gabinete 

Rubens Aguiar, Rita Volpato e Sônia Aragão do GRH.

Na oportunidade, discutiram questões relativas à 

atualização do PCS, através da aplicação de uma NOVA 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, bem como outras 

pertinentes ao fechamento do ACT 2010/2011, como a 

jornada 12h por 48h e a jornada de 6h para manuten-

ção e atendimento ao público. A Casan apresentou seu 

posicionamento sobre as reivindicações da categoria, 

abrindo um canal de diálogo para as negociações. 

1. ESCALA SALARIAL:
Admitem a possibilidade de implantação de uma nova 
escala;

2. QUITAÇÃO DO PASSIVO
Apresentam disposição em rever a questão e irão apre-
sentar nova simulação para saber o impacto que impli-
cará na folha;

3. PROMOÇÃO (ANTIGUIDADE E 
MERECIMENTO)
Admitem a necessidade de implantação da promoção 
por MERECIMENTO com novos critérios,
Mantém o critério por ANTIGUIDADE da forma que 
está; 

4. PLANO DE SAÚDE
Mantém a posição de que os trabalhadores tem que 
aumentar a participação no custo do plano, mas ad-
mitem a possibilidade de criação da CAIXA DE AS-
SISTÊNCIA.

OPINIÃO DA COMISSÃO (CASAN)

A próxima reunião de negociação 9 cou marcada 
para o dia 18/06, às 8h30m, tendo como principal 
objetivo dos trabalhadores avançar na defesa de 
nossa proposta, conforme debatida e aprovada 
nas Assembleias. 

A direção do Sindicato da Grande Florianópolis 
reuniu-se, ainda na tarde de segunda-feira, após 
a reunião com a Casan e encaminhou  que  as   
paralisações fossem suspensas, durante essa se-
mana, devido ao certo avanço nas negociações. 

Vamos manter como data limite o dia 30/06 para 
o fechamento do ACT. É importante garantir a 
mobilização dos trabalhadores no sentido de for-
talecer a LUTA, em defesa de uma Política de Re-
cursos Humanos que possa atender as expectati-
vas dos trabalhadores, bem como uma Empresa  
e9 ciente  para  os  catarinenses. 

OPINIÃO DOS TRABALHADORES

Reunião de negociação da PRH: Mafra, Odair, 
Paladini, Rubens, Sady, Sônia e Rita


