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CONTAS APROVADAS
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 622 I 22/08/2012 I Filiado à 

Todos os anos, conforme prevê o Estatuto do Sintaema, a 
prestação de contas do Sindicato é analisada pelo Conselho 
Fiscal e publicada em edição exclusiva. Em seguida o 

balanço é submetido à aprovação ou rejeição dos trabalhadores.
Entre  os dias  23 de julho a 15 de agosto, o Sintaema  realizou 
Assembleias  Regionais  de  Prestação  de  Contas em  41 locais de trabalho  
(em 38 cidades). A categoria demonstrou mais uma vez, sua 
consonância com a Diretoria do Sindicato, aprovando por 
maioria absoluta, o Demonstrativo Financeiro do Exercício 
de 2011, publicado na edição 168 do Jornal Conexão.

Imbituba aprova contas - 2011

CONCURSO PÚBLICO
O Conselho de Administração da CA-
SAN, em reunião no mês de junho, 
autorizou a abertura de novo Concur-
so Público para preenchimento de 14 
vagas, para os cargos operacionais: 
(Agente administrativo Operacional 
e Operador de ETA/ETE) e consti-
tuição de novo Cadastro de Reserva 
para os cargos de (Operador de Equi-
pamento Pesado, Analista de Siste-
mas, Auxiliar de Laboratório, Biólo-
go, Bioquímico, Químico, Contador, 
Desenhista, Engenheiro de Segurança 
do Trabalho e Médico do Trabalho).
O Sindicato continuará na luta por 
mais Concursos.

JORNADA DE TRABALHO
Foi autorizado pela Diretoria o rela-

tório final da Comissão e deverá ser 
implantado na forma de Projeto Piloto 
nas Agências de Florianópolis (CIOM) 
e São José,uma jornada de 6 horas de 
segunda à sexta. Sábado jornada de 6 
horas sem horas extras. O Sindicato 
defende que nossos trabalhadores exe-
cutem jornadas sem horas extras em 
no máximo 2 (dois) sábados por mês.
A escala para domingos e feriados não 
será modificada.
 
QUITAÇÃO DA PROMOÇÃO 
VERTICAL

Conforme cláusula 38ª do ACT 
2010/2011, a CASAN deverá conce-
der uma referência  no valor de 5%  a 
partir deste mês  de agosto, para 610 
trabalhadores que fazem parte do gru-
po de empregados de 12,1 a 16 anos, 
bem como para o grupo com mais de 
16 anos de CASAN, (tempo de Empre-

sa contados até 30/09/2010). Quita-
ção da 3ª referência para o grupo de 
empregados de 12,1 a 16 anos e qui-
tação da 4ª referência para o grupo 
com mais de 16 anos de Empresa.

DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 
2 HORAS DESCONTADO EM 
MARÇO DE 2012

Conforme solicitação do SINTAEMA 
e entendimentos mantidos durante as 
negociações do ACT 2012/2013, a 
diretoria da CASAN, autorizou a de-
volução do valor das 2 horas de traba-
lho descontadas dos trabalhadores que 
aderiram a participação da atividade 
contra a Jornada Ilegal de Trabalho no 
dia 30/03/2012. Portanto, a  devolução 
do valor será incluída na folha de paga-
mento do mês de agosto/2012, a todos 
aqueles que tiveram 2 horas desconta-
das na ocasião.

NOTAS:

TRABALHADORES APROVAM PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011

Resultado das Assembleias Regionais
Votos a Favor                                                                                            489 
Votos Contra                                                                                                 0            
Abstenções                                                                                                  06 
Total de Votantes                                                                                      495
                


