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 REUNIÃO COM GALLINA DISCUTE PENDÊNCIAS 

No dia 30/03 o presidente do Sintaema, 
José Oliveira Mafra, o vice Genilson Gomes e 
o diretor Jucélio Paladini estiveram reunidos 
com o presidente da Casan, Valter Gallina, 
para dar continuidade e/ou cobrar do presi-
dente vários assuntos pendentes de interesse 
da categoria.

Confira os temas que foram tratados na 
reunião:

1) REFORMA DA AGÊNCIA DE SÃO JOSÉ – 
Trata-se do quarto  maior município em que a 
Casan opera o sistema, porém com instalações 
físicas precárias. Em várias oportunidades o 
presidente comprometeu-se em fazer a re-
forma, determinando ao setor competente 
as providências, porém, até agora nada. Mais 
uma vez o presidente assumiu o compromisso 

de executar e no curso desta semana irá até a 
Agência para oficializar a reforma.

2) SEGURANÇA NO FLOCODECANTADOR 
DA ETA CUBATÃO - Conforme divulgamos 
no informativo Bomba, nº 853, há tempo es-
tamos, em conjunto com a CIPA, cobrando 
providências urgentes da Casan para evitar 
acidentes de trabalho, mas até agora nada foi 
resolvido. O presidente mais uma vez deter-
minou aos setores competentes a realização 
da obra em regime de urgência. Caso não seja 
efetuada não resta outra opção senão paralisar 
as atividades.

Os dirigentes do Sintaema, Mafra, Genilson e Paladini com 
presidente da Casan.

Flocodecantador - ETA Cubatão.



3) CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A 
AGÊNCIA DE DIONÍSIO CERQUEIRA - Desde  
dezembro do ano passado estamos cobrando 
da Direção da Casan a contratação de pessoal 
para esta Agência, visto que a Casan assumiu 
a operação do sistema de esgoto e não tem 
pessoal necessário, aliás, já tinha déficit de 
pessoal antes de assumir o esgoto. O presi-
dente comprometeu-se em resolver o problema 
de forma urgente, contratando pessoal aprovado 
no último concurso.

4 ) JORNADA DE TRABALHO DE 6 HORAS 
- O acordo coletivo de trabalho – ACT – esta-
belece a implantação da jornada de 6 horas em 
até quatro novas Agências, de porte médio, que 
reunirem as melhores condições. Durante o se-
gundo semestre do ano passado o SINTAEMA re-
alizou uma série de reuniões, em várias Agências 
de médio porte, para discutir com os trabalha-
dores esta possibilidade. Até o presente, Laguna 
foi a única que implementou as 6 horas e com 
sucesso.Concórdia, São Miguel do Oeste, Bigu-
açu e Garopaba são algumas das outras  Agên-
cias que podem iniciar a jornada de 6 horas já,  
bastando apenas pequenos ajustes. Mas em al-
gumas destas falta vontade política das chefias.

O Presidente comprometeu-se em verificar 
objetivamente a possibilidade de implantar a jor-
nada, conforme preceitua o ACT.

NOSSAS PRINCIPAIS DIRETRIZES 
DE UM NOVO PDVI

O PDVI, no mínimo, tem que garantir:
1) Garantia do Plano de Saúde na aposen-

tadoria;
2) Complementação, no mínimo, 75% da 

remuneração variável (salário fixo, triênio, 
prêmio por titulação, média de horas extras, 
gratificação para dirigir, prêmio por conclusão 
de nível superior e de nível médio, 13º salário, 
entre outros itens);

3) A complementação deve acontecer 
independentemente do benefício do INSS. 
Benefício do INSS é uma coisa e complemen-
tação da Casan é outra. Assim as pessoas 
receberiam a complementação da Casan e o 
benefício do INSS, aliás, muitos já recebem 
este benefício;

4) A Casan deverá efetuar a complementa-
ção de, no mínimo, 75% até 65 anos de idade. 
Isso poderá ser uma forma de garantir uma 
aposentadoria da Casanprev em 70% (Casan-
prev + INSS), da remuneração do mês ante-
rior em que a pessoa passar a condição de 
beneficiário da Casanprev, porque retardaria, 
no mínimo, em 07 anos o uso do fundo da 
Casanprev.

5) PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA IN-
CENTIVADA - PDVI 

Esta é uma questão que exige cuidados. 
Não defendemos PDVI para facilitar a venda 
do emprego, mas como uma forma de pon-
te à aposentadoria. Desta forma um novo 
PDVI exige novas bases. PDVI interessa muito 
as empresas, do contrário não fariam. Isso 
porque reduz muito a folha de pagamento 
com pessoal.

Questionamos o presidente Gallina se, 
de fato, há interesse da empresa em lançar 
um novo PDVI. O presidente afirmou que, a 
princípio, sim. Desta forma iria reunir-se com 
os diretores financeiro e administrativo para 
tratar do assunto. Após orientará os diretores 
para discutir a questão com os dirigentes do 
SINTAEMA.

Os trabalhadores de Laguna já usufruem da jornada de 6 
horas. Nas fotos, o diretor do Sintaema, André Mendes, jun-
tamente com os trabalhadores da Agência, se reunem com 
a chefia para definir a escala de trabalho.


