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EXPEDIENTE

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento de SC. Filiado á FNU/CUT Edição Nº 274 - 29/07/2004.

Após quatro reuniões da comissão paritária, formada por representantes da CASAN e dos sindicatos,
uma proposta de Plano de Incentivo a Aposentadoria foi apresentada pelos sindicatos.

A implementação total do PIA (na proposta dos trabalhadores), através de seus subprogramas com e
sem vínculo ao Programa de Auxílio Desemprego, propiciará a empresa à redução mensal de seus gastos
em 34,94%.

A suspensão das demissões foi feita pela CASAN no dia 05 de julho, e o prazo limite para a elaboração
de uma proposta de consenso entre a comissão paritária é 5 de agosto.
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1. DESLIGAMENTO COM
VÍNCULO AO PAD: para os em-
pregados com idade maior ou
igual a 48 anos (mulheres) e 50
anos (homens), na data do desli-
gamento, e com mais de 5 (cinco
) anos na Empresa, sem perder o
vínculo com o PAD, administra-
do pela FUNDAÇÃO CASAN -
FUCAS.

· A CASAN garantirá o pa-
gamento mensal na forma de in-
denização até que o participan-
te atinja o benefício integral da
previdência social e preencha os
pré-requisitos estabelecidos para

ingresso no PAD/FUCAS. O cál-
culo do valor da indenização dar-
se-á sobre a remuneração do
empregado no mês do desliga-
mento, sendo no percentual de
70%.

2. DESLIGAMENTO SEM VÍN-
CULO AO PAD: para os empre-
gados com idade maior ou igual
a 58 anos na data do desligamen-
to, com mais de 5 (cinco) anos na
Empresa, e que tenham tempo de
aposentadoria junto ao INSS.

· Os empregados que se
desligarem da empresa recebe-
rão as verbas rescisórias previs-

tas na legislação trabalhista,
além do pagamento de 60% do
Saldo para Fins Rescisórios do
FGTS. As verbas serão pagas na
rescisão do contrato.

Aprovada a participação do
empregado no programa com ou
sem vínculo ao PAD, o desliga-
mento dar-se-á por iniciativa do
empregador e do empregado
(rescisão sem justa causa), con-
dicionada à programação prévia
de desligamento a ser efetuada
pela GRH, no prazo máximo de
até 02 (dois) anos.
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A intensa luta dos trabalhado-
res na CASAN garantiu a suspen-
são temporária das demissões e
conquistou a discussão do Plano
de Incentivo a Aposentadoria.

O SINTAE está realizando reu-

niões por local de trabalho para
esclarecer e mobilizar os traba-
lhadores. A luta contra as demis-
sões continua, bem como a pres-
são para a efetiva adoção do PIA.
Caso as negociações do PIA não

avancem e aconteçam demis-
sões, os trabalhadores vão cons-
truir a maior greve da história da
CASAN, exigindo a destituição
da atual direção
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Representantes da CASAN

Osmar Silveiro Ribeiro, Sólon Sehn, Valmir Humberto Piacentini.

Representantes dos sindicatos

Titulares: Jucélio Paladini, Luiz Alberto Carone Guedert, Valmir Bong.
Suplentes: Mário Meyer, Osvaldo Monteiro, Carlos Abhraam

Acesse a página do SINTAE e leia a íntegra da proposta do PIA. www.sintae.org.br
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O governo federal está realizan-
do oito seminários regionais para
debater e encaminhar o anteproje-
to nacional da política de sanea-
mento. Os encontros são fruto das
reivindicações e pressões dos mo-
vimentos sociais e populares.

Mário Meyer, diretor do SINTAE,
participou do seminário regional
realizado no Rio de Janeiro no últi-

SINTAE participa das discussões da Política
Nacional de Saneamento

mo dia 30. Veja as principais crí-
ticas do Frente Nacional pelo Sa-
neamento Ambiental:

As companhias estaduais não
estão inseridas na gestão dos
serviços públicos;

Os municípios são obrigados
a organizarem-se em consórcios
(municipalização);

O projeto não prevê o percen-

tual financeiro dos municípios, es-
tados e união no Fundo de Sane-
amento;

Na proposta os conselhos seri-
am apenas consultivos e não de-
liberativos;

Os subsídios cruzados ficariam
comprometidos nesta modalida-
de de gestão dos serviços públi-
cos.
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O dia 16 de julho foi de luta para os movimentos sociais. Convocada pela CUT, que lançou campanha
salarial unificada, e pelo conjunto das entidades da Coordenação dos Movimentos Sociais (UNE, MST,
CMP, Conam), aconteceram manifestações nas principais cidades brasileiras.

Em São Paulo mais de cinco mil pessoas foram às ruas exigir mudanças na política econômica. O fim
dos acordos com o FMI, o “não” a ALCA e a redução da jornada de trabalho são as principais bandeiras
da Coordenação dos Movimentos Sociais.

Em Florianópolis houve uma plenária na catedral metropolitana e panfletagem nos terminais urbanos.
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Sindicato Estadual dos Urbanitários de Alagoas e governo estadual discutem a implementação da
gestão compartilhada na Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento de Alagoas.

A Casam acumula um déficit mensal de R$ 1,5 milhão, o que significa o triplo de seu patrimônio. A
proposta está baseada na experiência de Rondônia, que há quatro anos vive o modelo da gestão compar-
tilhada. Lá a empresa está sendo recuperada e o saneamento mantido público.


