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EXPEDIENTE

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento de SC. Filiado á FNU/CUT Edição Nº 291 -26/10/2004.

Após sete
meses de nego-
ciação a CA-
SAN discutiu
uma contra-
proposta as rei-
vindicações do
SINTAE para o
acordo coletivo
de trabalho
2004/2005. A
proposta foi
verba lmente
apresentada
no dia 21 de ou-
tubro por Wal-
mor De Luca e
por Laudelino

Bastos e Silva, diretor administrativo. Estes se com-
prometeram a oficializar a proposta na tarde do
mesmo dia, o que foi adiado para sexta-feira, se-
gunda-feira...

Como no ano passado, e em diversas campanhas
salariais, a direção da CASAN enrola os trabalha-
dores e embarriga a negociação. De Luca argumen-
ta recomendações do relatório da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) da Assembléia Legisla-
tiva para adiar a negociação.

A pauta para o acordo foi entregue pelo sindica-
to em março, entretanto, até o mês de setembro a
empresa não havia apresentado proposta, manifes-
tava-se unicamente pela redução de direitos histó-
ricos conquistados.Com a conquista da cláusula da
garantia de emprego pelos trabalhadores, prece-
dida por dezenas de mobilizações, paralisações e
até a greve, a situação mudou. A partir daí a em-
presa começou a negociar.

Conheça os principais aspectos da proposta
discutida:

Reposição salarial
Reposição salarial de 3% a partir de novembro para

os trabalhadores da ativa e aposentados com vínculo ao
PAD, em maio de 2005 será discutido o resíduo do INPC;

Progressão salarial por merecimento
1,23% a partir de novembro a título de progressão

por merecimento de acordo com o Plano de Cargos e Sa-
lários;

Gratificação de férias
Fim da gratificação de férias. Esta seria converti-

da em um abono de R$ 600,00 pago em 50 vales-alimen-
tação sendo 25 antes das férias e 25 vales após quatro
meses de usufruídas as férias;

Remuneração da hora extraordinária
Pagamento de 70% sobre as horas extras em dias

normais;
Abono

Abono de R$ 520,00 pagos em vale-alimentação
em duas parcelas de R$ 260,00 nos meses de janeiro e
fevereiro de 2005, retroativo a maio de 2004;

Compensação dos dias parados
Devolução do desconto dos dias parados no mês

de outubro com reposição dos dias durante as férias ou
assiduidade;

Liberação dos dirigentes sindicais
Liberação de nove dirigentes sindicais (atualmen-

te são cinco liberados e mais três dias por ano por diri-
gente);

Implantação dos turnos de ininterruptos de reveza-
mento

Estabelecimento de comissão paritária para defi-
nir os turnos de revezamento ininterruptos e discussão
do horário flexível;

Vale-refeição
O valor do vale-refeição será de R$ 12,00;

Plano de Saúde
Passa-se de 15 exames para 20 e de 20 para 25

consultas médicas.
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Tendo em vista a cláusula da
garantia de emprego e o não es-
tabelecimento de comissão pa-
ritária para a demissão de 13 tra-
balhadores na CASAN em Videi-
ra, o juiz Luiz Osmar Franchin de-
cidiu pela imediata reintegração
dos trabalhadores. A ação era
uma das 27 impetradas pela CA-
SAN para demissão de 520 tra-
balhadores da empresa.

A CASAN havia entrado com
ação para suspensão do contra-
to em julho deste ano com a ale-
gação de que os trabalhadores
estariam inviabilizando a empre-
sa. Veja trecho da sentença: “As-
sim sendo, é óbvio que este Juí-
zo jamais deferirá qualquer
pretensão neste sentido, mor-
mente porque os réus nada fi-
zeram de errado para serem
dispensados sem justo motivo.
Num mundo que clama por
empregos, a ré quer que um
Juiz do Trabalho, conceda-lhe a
benesse de dispensar, de DE-
SEMPREGAR, TREZE trabalha-
dores – escolhidos pelo simples
fato de ganharem salários razo-
áveis.”

O juiz indeferiu o pedido de
demissão daqueles trabalhado-
res com base na cláusula da ga-
rantia de emprego. Mas alegou
também não considerar excessi-
vo o gasto da empresa com salá-
rios (43% segundo a CASAN) e cri-
ticou a empresa pelos problemas
administrativos. Veja na página
do SINTAE a íntegra da senten-
ça, www.sintae.org.br

Decisões como esta reforçam
a importância da luta dos traba-
lhadores por mais de 17 anos em
defesa da garantia de emprego.

Liminar suspende privatização em
Fraiburgo

O juiz Marcos Bigolin concedeu
liminar, em 19 de outubro, em que
suspende a licitação para conces-
são dos serviços de saneamento
no município de Fraiburgo. O
mandato de segurança foi impe-
trado pela CASAN. A abertura da
licitação seria no dia 20 de outu-
bro, a liminar foi concedida 24
horas antes, no dia 19.

A liminar declara que as exi-
gências do edital são diferentes
da legislação de licitação e a prin-
cípio favoreceriam determinados
participantes. Importante ressal-
tar que o SINTAE mobilizou a po-
pulação – associações de mora-
dores, igreja, vereadores, movi-
mentos sociais etc. – para o dia
em que seriam abertos os enve-
lopes e esta compareceu em
massa, o que demonstra a indig-
nação da sociedade em relação
à privatização dos serviços de
água de esgoto.

Fraiburgo saiu do sistema CA-
SAN em 2003 e criou uma empre-
sa municipal para gerir os servi-
ços de água e esgoto. A exemplo
de Lages, Itajaí e Itapema a cida-
de mostrou-se incapaz de pres-
tar os serviços e publicou o edi-
tal para privatização. O prefeito
privatista, Wildemar, perdeu a
eleição, contudo, a luta contra a
privatização continua.
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