
Depois de quatro meses de luta 
e resistência dos trabalhadores, 
incluindo reuniões na DRT e no 
MPT, a CASAN revogou a resolu-
ção 181, que criou a jornada ilegal. 
A partir de agora, a escala deixa 
de ser obrigatória, passando a ser 
facultativa. Só é possível alterar a 
jornada se for de comum acordo 
entre as partes, no entanto a CA-
SAN ainda não devolveu o dinheiro 
descontado de forma indevida aos 
trabalhadores de São José e Palho-
ça, conforme última reunião no Mi-
nistério Público do Trabalho. Para 

os trabalhadores 
que realizarem 
hora-extra e quei-
ram compensar no 
todo ou em parte, 
a CASAN propõe 
folga de uma hora 
e meia de descan-
so para cada hora 
trabalhada de se-
gunda à sábado. 
Aos  domingos 
e feriados, cada 
hora trabalhada 

serão  duas horas de descanso. 

De olho nos compro-
missos assumidos pela 

CASAN
Mobilizados, os trabalhadores 

acompanham o cumprimento do 
Acordo Coletivo e a legislação 
trabalhista. Com o fim da escala 
ilegal, ainda restam outras quatro 
questões pendentes apontadas pe-
los trabalhadores nas assembléias 
realizadas no início do mês:

#	 Eleição	 para	 representante	

dos	 trabalhadores	no	Conselho	de	
Administração:	 Finalmente, depois 
de muita cobrança e luta, a diretoria 
da CASAN enviou ao sindicato no 
dia 16/02 ofício para que este indi-
que nome para a comissão que irá 
regulamentar o processo eleitoral. 
Esta comissão terá até 120 dias para 
concluir o trabalho e será formada por 
funcionários e pelo diretor jurídico da 
CASAN. 

#	 Uniodonto:	 O Diretor Admi-
nistrativo Laudelino Bastos compro-
meteu-se em apresentar uma alter-
nativa até o final desta semana para 
resolver o problema que se arrasta 
desde o ano passado.

#	 Plano	 de	 saúde:	 A CASAN 
publicou o edital de licitação para 
contratação de empresa para prestar 
o serviço no dia 16/02

#	 Transferências:	 A diretoria 
administrativa também se compro-
meteu a não realizar mais transferên-
cias. Ajustes poderão permitir que 
os funcionários da Matriz indicados 
à transferência possam exercer as 
atividades em Florianópolis.

Fim da jornada ilegal

A CASAN apresentou aos trabalhadores no dia 17 
de fevereiro uma proposta rebaixada para o PDVI, 
desconsiderando a contra-proposta indicada pelos 
sindicatos durante o segundo semestre de 2005. 
Dessa forma, não atendeu às reivindicações dos 
sindicatos. O PDVI não tem o aval dos sindicatos e 
foi lançado de forma unilateral pela empresa. 

O SINTAE é contra a venda do emprego. Cabe a 

quem tem tempo de aposentadoria avaliar a propos-

ta com cuidado e verificar se o PDVI é satisfatório. A 

pressa é inimiga da perfeição. Nas próximas edições 

do BOMBA D’ÁGUA, apresentaremos mais detalhes 

da nossa proposta.

PDVI rebaixado
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A exemplo da experiência 
positiva de 2003, os trabalha-

dores da CASAN estão 
se organizando com re-
presentantes dos movi-
mentos populares a fim 
de constituir um amplo 
movimento em defesa 
do saneamento público 
e da manutenção da CA-
SAN com prestadora de 
serviço na cidade de Cri-
ciúma. O contrato com a 
CASAN vence em agosto 

de 2006. Já houve a definição de 

uma pré-coordenação, contando 
com representantes dos traba-
lhadores da CASAN, União das 
Associações de Bairro de Criciúma 
(UABC) e parlamentares. O movi-
mento também vem agregando 
o movimento estudantil, igrejas, 
sindicatos, etc. Desde o início 
desse processo, o vereador Dou-
glas Mattos (PCdoB) tem exercido 
papel destacado, buscando a arti-
culação e adesão de outros setores 
da sociedade ao movimento.

Mais um município catari-
nense aprovou a renovação da 

c o n c e s -
são com 
a CASAN. 
A maioria 
dos vere-
adores da 
C â m a r a 
de Lagu-

na, no sul 
do estado, 

votou a favor do projeto da pre-
feitura que prorroga o contrato 
com a CASAN por mais dez anos 
no dia 13 de fevereiro. Laguna 
adotará o Modelo de Gestão 

Compartilhada do saneamento, 
uma vitória conquistada com o 
empenho dos trabalhadores e 
dirigentes do SIN-
TAE na regional. O 
SINTAE trabalhou 
para a articulação e 
mobilização da so-
ciedade e junto aos 
vereadores, num es-
forço para manter 
o saneamento pú-
blico. 

Segundo o diri-
gente do SINTAE 
Jurandir da Silva Fi-
gueiredo, que atuou 

como grande articulador para a 
mobilização junto aos trabalha-
dores, a aprovação da matéria foi 
uma atitude concreta do prefeito 
Célio Antônio (PT) e do presiden-
te da Câmara, Júlio Willemann 
(PT) no combate à privatização. 
Também demonstrou preocupa-
ção com o futuro dos lagunen-
ses. “Houve o entendimento do 
prefeito e dos vereadores de que 
a população ganharia com a ma-
nutenção do sistema público”, 
afirmou. 

Os trabalhadores da CASAN 
participaram ativamente da au-
diência pública que discutiu a 
questão no dia 03 de fevereiro e 
também atuarão no processo de 
formação do conselho e da cria-
ção do Fundo Municipal de Água 
e Esgoto.

Laguna renova concessão por dez anos

Vitoriosos na luta pelo saneamento público, trabalhadores de Laguna comemoraram

Dirigente Jurandir ao lado do prefeito Célio Antônio, Paladini e Nei durante audiência pública

Aprovação da matéria 
demonstrou preocupação com 
o futuro dos lagunenses

Criciúma mobiliza contra municipalização


