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Somente ontem, 28 de maio, o Diretor Arnaldo Venício de Souza, formalizou uma nova 
proposta aos Sindicatos.
Lamentavelmente, a tal proposta é praticamente a mesma já rejeitada por unanimidade pela 

categoria.
Conheça a síntese da proposta  da Diretoria

Campanha Salarial - ACT 2013/2014

                PARA AVANÇAR, SÓ COM MUITA MOBILIZAÇÃO

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 639 I 29/05/2013 I Filiado à

 * Plano de Saúde: Prorrogar até 28/08/13 com reajuste de 12% nas mensalidades dos titu-
lares. Constituir Comissão Paritária. Até 27/07, defi nir novas formas de custeio (quem 
vai pagar a conta) do plano para implantação a partir de setembro de 2013. Mesmo se não 
houver  acordo na Comissão a Diretoria da Casan pode implantar as alterações que jul-
gar conveniente, inclusive fazer nova licitação para fazer contrato com  outra operadora.
* Reajuste Salarial: Paga 50% do INPC em maio e 50% em novembro, sem retroatividade.
* Aumento Real de Salário: Zero.
* Abonos Natalino e de Férias: R$ 900,00 a partir de maio.
* Gratifi cação Dirigir veículo: Reajuste INPC - 7,16% = R$ 370,00
* Participação nos lucros: Zero.
* Fim das Terceirizações: Não aceita.
* Redução do número de Diretorias e mudança na estrutura administrativa: Não aceita
* Vale refeição: Pago em forma de consórcio: R$ 27,00 a partir de junho, R$ 28,00 a partir de setem-
bro e R$ 29,00 a partir de dezembro.

Algumas das principais cláusulas da proposta apresentada pelos Sindicatos
* Plano de Saúde: Renovar por um ano  com reajuste de 12% nas   mensalidades dos titula-
res. Constituir  Comissão Paritária para  estudar possibilidades de algumas  alterações 
no plano. Somente as propostas que forem  consensuadas na Comissão, após aprova-
ção do Conselho de Administração e dos Sindicatos poderão  ser implementadas.
* Reajuste Salarial: Pagar 100% do INPC em maio.
* Aumento Real de Salário: 2,5% - sendo 50% pago em junho e 50% pago em setembro.
* Abonos Natalino e de Férias: R$ 950,00 a partir de maio.
* Gratifi cação Dirigir Veículo: R$ 540,000
* Participação nos lucros: Após 90 dias da assinatura do Acordo, constituição de uma Comissão 
para propor condições para a distribuição do lucro líquido aos empregados efetivos.
* Terceirizações:Acabar com as terceirizações.
* Redução do número de Diretorias e mudança na estrutura administrativa: Reduzir para 5
* Vale refeição: R$ 30,00 pagos a partir de maio.
* Manutenção das demais cláusulas do ACT 2012/2013



PROPOSTA INACEITÁVEL
Os Dirigentes sindicais ao receber a “nova propos-

ta”, já manifestaram sua decepção ao Diretor Arnaldo.
É inadimissível depois de mais de 60 dias  de negociação, a 

Diretoria da Casan ainda insistir com uma proposta tão rebaixa-
da como esta. “Vamos à luta para arrancar uma proposta decen-
te” desabafa o presidente do Sintaema Odair Rogério da Silva.
Uma nova reunião de negociação foi agendada para a próxi-

ma terça-feira, 4 de junho. Esperamos que algum avanço seja 
apresentado. 
A partir de hoje quarta-feira, até a segunda-feira, dia 3 de junho estaremos reunidos nos 

locais de trabalho para que a categoria possa opinar e votar sobre a proposta apresentada.

MOBILIZAÇÃO JÁ!
Diante da intransigência da 

Diretoria da Casan, enten-
demos que só com grande 
mobilização será possível 
revertermos este quadro.
Para isso, indicamos o dia 

14 DE JUNHO, SEXTA-
FEIRA, PARA A RE-
ALIZAÇÃO DE UMA 
GRANDE ASSEM-
BLEIA ESTADUAL 
para definirmos os rumos 
da Campanha Salarial. Ou 
aceitaremos esta proposta 
indecente ou iremos à greve

O Sintaema defende que é preciso reduzir o número 
de Diretores para no máximo 5, acabar com as Supe-
rintendências e, criar Agências Regionais com total au-

tonomia, estrutura física, equipamentos e quantitativo 
de pessoal necessário para a realização dos trabalhos.
Precisamos dar uma basta nesta Estrutura Ad-

ministrativa centralizadora e burocrática que 
não ajuda em nada na resolução dos problemas. 

Reestruturação Administrativa da Casan

Acesse o site: www.sintaema.org.br e veja a proposta apresentada pela Casan
Juntos somos mais fortes!


