
ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax: 
(48) 3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - facebook: Sintaema Santa Catarina.
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José de Oliveira  Mafra e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 797I 17/06/2015 I Filiado à Fenatema e a CTB

AVANÇAR NO ACORDO OU GREVE 
ACORDO É PARA A FLORESTA, NÃO PARA CAPÃOZINHO

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

CAMPANHA SALARIAL 2015

Companheiros (as), mesmo que algumas 
categorias que compõem o quadro de fun-
cionários da Casan tenham aprovado a pro-
posta apresentada pela Empresa, a maioria dos 
trabalhadores (as) não se sentem contemplados, 
haja vista que a proposta ainda é insuficiente e 
atende a um número pequeno de trabalhadores.

Se o presidente Gallina acha que atender um 
pequeno grupo vai resolver o problema, está 
bem enganado. Acordo deve ser para todos (as)! 
Para tanto, vamos mobilizar a categoria e, se for 
necessário, vamos para GREVE!!

JORNADA DE 6 HORAS 
CASAN NÃO GARANTE A JORNADA

PROPOSTA DA CASAN: “CLÁUSULA QUINQUAGÉSI-
MA PRIMEIRA: JORNADA DE TRABALHO 

A CASAN se compromete, após a avaliação da 
jornada de 6 horas da manutenção e atendimento 
ao público, a estudar a possibilidade de implantar 
a jornada de 6 horas em outras áreas da empresa.”

Se verificarmos a redação da Cláusula acima, va-
mos ver que esta conquista não está garantida para 
o presente Acordo e muito menos para os futuros, 
tendo em vista que, para manter a jornada de 6h a 
Empresa realizará uma avaliação. Ora, se já existem 
movimentos contra a jornada de 6 horas a tendên-
cia é que, na avaliação, a mesma não permaneça.

Nossa opinião é de que a redução da jornada 
de trabalho, sem redução de salários e benefícios, 
é uma grande conquista para os trabalhadores da 
manutenção e do atendimento ao público e, por-
tanto, queremos que avance para outros setores, 

como administrativo e comercial. Não temos 
dúvida que além de ser bom para os trabalha-
dores (as), esta jornada também é importante 
para a Empresa, visto que estamos conseguindo 
atender nossos clientes de forma mais rápida e 
eficiente. Portanto, o Sindicato não irá permitir 
um retrocesso na jornada de 6h!

Outras questões, de âmbito financeiro, que en-
tendemos que possam atender nossas reivindicações: 

* PRODUTIVIDADE – A empresa obteve um 
lucro recorde de R$ 74 milhões, nada mais justo 
que divida esse lucro com quem realmente contri-
buiu para alcançar esse índice;

* AUMENTO NOS BENEFÍCIOS – prêmio 
de conclusão, gratificação para dirigir, insalubridade 
sobre o salário contratual, vale-alimentação, eleva-
ção das faixas salariais (piso e teto),dentre outros;

* FIM DA PENCA - basta reduzir o número de 
diretorias, de assessorias e de funções comissionadas, 
acabar com as Superintendências, criar de 10 a 15 
agências regionais, entre outras medidas, que sobrará 
mais dinheiro para investir nos trabalhadores, os ver-
dadeiros condutores da Casan;

* AUMENTO REAL PARA TODOS (AS).

Todos (as) na assembleia estadual no dia 23 
DE JUNHO, ÀS 14H, NO ANTIGO CINE SÃO JOSÉ (ao 
lado da Câmara de Vereadores, em Florianópolis).

VAMOS CONSTRUIR UMA GRANDE ASSEM-
BLEIA E DAR A RESPOSTA PARA A DIREÇÃO DA EM-
PRESA QUE NOSSO ACORDO TEM QUE MELHORAR!


