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A direção da CASAN levou cin-
co meses (a entrega da pauta foi
em 09 de março) para apresen-
tar uma contra-proposta vergo-
nhosa ao SINTAE para o Acordo
Coletivo de Trabalho 2004/2005.

Veja as principais proposições
da empresa:

· Sem garantia de emprego;
· Sem reposição salarial;
· Redução das horas-extras

(seria pago apenas o determina-
do pela CLT);

· Fim da gratificação de fé-
rias;

· Vale alimentação sem re-
ajuste;

· Trabalhadores devem au-
mentar o pagamento ao plano de
saúde;

As demais cláusulas do ACT
2003/2004 seriam mantidas. En-
tretanto, reivindica-
ções como o fim das
terceirizações não se-
riam atendidas. Os tra-
balhadores alertam a
direção da CASAN que
não vão aceitar qual-
quer negociação que
corte direitos e con-
quistas históricos da
categoria.

O SINTAE considera
um achincalho a redu-
ção dos direitos e o
corte dos benefícios.  Os diver-
sos ataques aos trabalhadores
proporcionados por Walmor De
Luca nos últimos meses – demis-
sões, suspensão de benefícios,

desmonte da CASAN etc. – for-
taleceram a unidade e a disposi-

ção para luta. Os trabalhadores
na CASAN estão preparados
para o enfrentamento caso uma
proposta digna não seja apresen-
tada.

A diretoria da CASAN anunciou,
na manhã de quinta-feira 05 de
agosto, que vai dar fim a suspen-
são do ACT enquanto negociar o
próximo acordo. A suspensão dos
benefícios, iniciada na semana pas-
sada, trouxe diversos prejuízos aos

trabalhadores, a exemplo do corte
da gratificação de férias.

O corte dos benefícios é mais
uma das arbitrariedades da direção
da empresa, tendo em vista que ela
é a única responsável pelo atraso
nas negociações. Os trabalhadores

Fim das suspensões
entregaram sua pauta de reivindi-
cações em março, ou seja, antes da
data base, junto a uma proposta de
calendário de negociações. Desde
então a diretoria da empresa igno-
ra a proposta, e, como no ano pas-
sado, emperra a negociação

Com o fim da suspensão de di-
reitos do ACT o SINTAE decidiu re-
tomar a negociação do Plano de
Incentivo a Aposentadoria. A nego-
ciação do PIA havia sido paralisa-
da na segunda-feira, 02 de agosto,
em razão do descumprimento de
diversas cláusulas do acordo.

Retomada da discussão do PIA
O sindicato entendeu que a pri-

oridade seria a retomada da vigên-
cia do acordo pela empresa. Além
disso, compreende que seria des-
cabido discutir um PIA quando se-
quer o acordado anteriormente en-
tre trabalhadores e empresa esta-
va sendo desrespeitado. Na próxi-

ma semana devem acontecer no-
vas rodadas de negociação do Pla-
no de Incentivo a Aposentadoria.
O SINTAE disponibilizou na íntegra
a proposta apresentada pelos sin-
dicatos em sua página: www.
sintae.org.br



O ex-presidente da CASAN,
Luiz Fenando F. Gallotti, denun-
ciou ao Ministério Público os da-
nos que advirão da assinatura de
contrato  de prestação de servi-
ços com a prefeitura de Joinville.

Gallotti avalia que o contrato
deve levar a CASAN a inviabilida-
de. No aditivo, 50% do arrecado
fica para a prefeitura e 50% para
a CASAN. Entretanto, a cidade
responsabiliza-se apenas pela
administração do sistema (fatura-
mento) enquanto a empresa vai
captar, tratar e distribuir água.
Ao invés do contrato anterior,
este não deixa claro como serão

Gallotti denuncia CASAN ao
Ministério Público

ressarcidos os investimentos em
patrimônio, de aproximadamen-
te 300 milhões de reais, efetuados
ao longo de 33 anos de prestação
de serviços pela CASAN. “O tra-
tamento jurídico dado aos contra-
tos é amador, estamos falando de
milhões de reais. Em Joinville 98%
da população tem abastecimen-
to, é um índice ótimo para qual-
quer lugar, isto é responsabilida-
de de anos de investimento da
CASAN na cidade”, avalia Gallot-
ti.

Através de carta dirigida ao
presidente da empresa em 07 de
julho, Gallotti, como membro do

Conselho de Administração, soli-
citou à submissão do contrato à
apreciação do Conselho.  Entre-
tanto, o contrato foi apresentado
aos conselheiros somente em 26
de julho e para imediata tomada
de decisão. Frente às mudanças
nas regras e normas do contrato,
um parecer do conselho necessi-
taria de vários dias.  Contudo, o
contrato foi assinado em 30 de
julho, sem a avaliação do Conse-
lho de Administração.

A assessoria jurídica do SIN-
TAE está estudando o contrato e
tomará as providências cabíveis.

Há dois anos o SINTAE reivindica a eleição para o representante dos trabalhadores no Conselho de
Administração da CASAN.

O mandato já expirou e o atual conselheiro, Cláudio Floriani, participa da diretoria da empresa. Os
trabalhadores têm sido prejudicados com o desrespeito ao tempo de mandato do conselheiro e com a
dupla função exercida.

Eleição para conselheiro já

Permanece equivocada e auto-
ritária a reestruturação promovi-
da pela direção da CASAN na re-
gional Fpolis. A edição 268 do
Bomba, 02 de julho, já havia de-
nunciado a situação e exigia o
estabelecimento do diálogo.

Foram criadas agências regio-
nais em Fpolis, São José e Palho-
ça e Osmar Ribeiro nomeado su-
perintendente. Os trabalhadores

estão sendo transferidos de local
e função sem nenhuma discussão
prévia, a atitude tem deixado in-
dignados dezenas de funcionári-
os. Além disso, Osmar tem fisca-
lizado o desempenho dos traba-
lhadores diretamente em seu lo-
cal de trabalho.

A tal da “reestruturação” está
sendo implementada como solu-

A imposição da “Reestruturação”
continua

ção de todos os problemas da
empresa. Na prática tem contri-
buído no sucateamento da CA-
SAN, inclusive com o afastamen-
to entre empresa e usuário.

O SINTAE volta a exigir o esta-
belecimento de uma comissão
para qualquer alteração no funci-
onamento das atividades na em-
presa.


