
Bomba D´Água é o Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 502  Centro - Fpolis - SC - Cep:88020-301 Fone/Fax **48 3224 3868 . E-mail: sintae@sintae.org.br | www.sintae.org.br 

Textos & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva e Jucélio Paladini.

Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT  Edição Especial Nº 372 - 12/06/2006.

Proposta da diretoria da 
CASAN é enganação

De Luca e Laudelino insistem no fetiche da 
mercadoria. Procurando enrolar a categoria, a 
diretoria da CASAN diz que sua proposta vai 
conceder aumento acima do INPC para mais 
de 82,5% dos trabalhadores. Será mesmo? 

Cálculos realizados pelo DIEESE provam o 
contrário. Na verdade, além de não representar 
aumento real, 831 trabalhadores teriam preju-
ízo com a proposta da CASAN, como explica 

o economista e supervisor-técnico do DIEESE, 
José Álvaro Cardoso. Se descontarmos os 2% 
de Plano de Saúde que a diretoria quer cobrar 
e mais os 1,23% da progressão (que eles dizem  
que tem que quitar o PCS), veremos que os tra-
balhadores que ganham menos, por exemplo, 
não terão 5,01% de aumento, como diz Laude-
lino, mas apenas 1,7%, bem abaixo do INPC 
(3,34%). Veja a tabela do DIEESE:

Dessa forma, 1954 trabalhadores teriam no 
máximo até 1,7% de reajuste. Já os 414 com-
panheiros contabilizariam perdas acumuladas 
(prejuízo) de 0,76% a 2%. Isso sem considerar 
os R$ 800 de abono, a redução no percentual 
de horas-extras e o fim da complementação do 
auxílio-doença. Assim, fica claro que De Luca e 
LHS/Eduardo Moreira não querem acordo. 

Além de tentar enganar os trabalhadores, De 
Luca ainda recorre as práticas anti-sindicais 
para pressionar a categoria. Em Criciúma e 
outras cidades, De Luca colocou seus servi-
çais preferidos, como o nosso velho conhecido 

Alessandro Rabello, para coagir os trabalha-
dores a assinarem um documento dizendo que 
aceitam a proposta do patrão e que não farão 
greve. Também tenta impedir os dirigentes 
do sindicato de fazer reuniões nos locais de 
trabalho. Táticas idênticas às de tantos outros 
presidentes da CASAN, mas que foram repeli-
das com toda a veemência pelos trabalhadores 
ao longo da nossa história. De Luca lança mão 
justamente das práticas que se vangloria de ter 
combatido durante a ditadura militar. 

Orientamos aos trabalhadores que não assi-
nem o abaixo-assinado de De Luca.

Faixa de remuneração R$ Número de 
trabalhadores

Sub-refe-
rências

Proposta da 
CASAN %

Ganho ou perda do Tra-
balhador (considerando  

1,23% e os 2% do plano de 
saúde)

702,23 a 3.0000 1.537 4 5,01 1,7
3.000,01 a 4.000,00 417 3 3,74 0,47
4.000,01 a 7.000,00 279 2 2,48 -0,76
7.000,01 a 12.313,72 113 1 1,23 -2,00
Sem remuneração 22
Total em abril/2006 2.368



Ao mesmo tempo em que 
culpa os trabalhadores pelas 
municipal izações/pr ivat iza -
ções, De Luca ainda quer tirar 
a última gota de suor. Todos as 
propostas dos trabalhadores 
para o acordo nos últimos anos 
levaram em conta a situação 
da empresa, que se agrava a 
cada dia pela incompetência da 
própria diretoria. 

Propomos uma pauta mínima 

e real. Das cláusulas econômi-
cas, há apenas dois itens novos: 
a elevação em duas referên-
cias (5% cada) do piso salarial 
de todos os cargos (aumento 
real e de forma escalonada) e 
a reposição do INPC, que são 
as perdas que cabe ao patrão 
repor. 

As cláusulas restantes são as 
que já constam no acordo cole-
tivo 2005/2006, como: R$ 400 de 

férias, R$ 800 de abono, 60% das 
horas-extras para os dias úteis, 
plano de saúde e complementa-
ção do auxílio-doença).

A proposta do quadro abaixo 
foi apresentada pela comissão 
de negociação ao diretor admi-
nistrativo Laudelino Bastos no 
dia 7 de junho, durante reunião 
de negociação. Agora, vamos 
ver se De Luca e LHS apostam 
em acordo ou greve.

Sindicatos apresentam 
proposta mínima para acordo

O SINTAE encerrou no mês 
de abril de 2006 o pagamen-
to da ação 461/91, conhecida 
como Ação do Plano Bresser. 
O processo beneficiou 2.730 
trabalhadores da CASAN e foi 
proposto pelo sindicato em 1991 
junto à Justiça de Trabalho. O 
objetivo era reaver valores de 
uma diferença salarial que de-
veria ser paga em julho de 1987, 
mas somente foi implementada 
em abril de 1988. 

O valor total do acordo ficou 
em R$ 10.668.787,12 pagos 
em 51 parcelas mensais de R$ 
209.191,91 – valores corrigidos 
pelo INPC. 

O sindicato está realizando 
o levantamento dos poucos 
beneficiados que não foram en-
contrados ou que não tomaram 
conhecimento do resultado da 
ação e divulgará nos próximos 
informativos e em jornal de 
grande circulação.

O SINTAE compartilha com 
todos os companheiros o en-
cerramento dessa etapa e co-
memora a consolidação desta 
conquista dos trabalhadores. 
Reconhece ainda o empenho 
da assessoria jurídica, que con-
duziu o processo, e o esforço 
dos funcionários do SINTAE, 
que deram encaminhamento 

aos pagamentos, enfrentando 
a grande demanda e a sobre-
carga de trabalho. 

Também agradece à comis-
são formada pelos companhei-
ros Mário Meyer, Sérgio Ricardo 
da Silveira, Vânio Manoel Mar-
tins, Vânio Pacheco da Silva, 
ao secretário de finanças do 
SINTAE Mário Dias e ao fun-
cionário Jair Carlos de Souza 
que, de maneira voluntária, não 
mediram esforços para o bom 
andamento dos trabalhos.

Cabe ressaltar que as duas 
diretorias da CASAN cumpri-
ram o acordo celebrado.

Termina o pagamento do Plano 
Bresser

1 – Manutenção das cláusulas do ACT 2005/2006: 
abono de R$ 400 de férias, R$ 800 referente ao 
1,23% do PCS de 2005 que não foi incorporado 
aos salários, horas-extras em 60% nos dias úteis, 
complementação do auxílio-doença e plano de 
saúde/odontológico sem o pagamento dos 2%, 
como quer a diretoria da CASAN

2 – Pagamento do INPC (3,34%) linear, podendo 
ser incorporado nos salários a partir de setembro 
de 2006. Quanto ao retroativo de maio a agosto, 

pagamento de R$ 300 em julho de 2006.

3 – Além do INPC, elevar em duas referências (5% 
cada) o piso salarial de todo os cargos. Isto é, con-
cessão de aumento real e de forma escalonada.

4 – Implantação da nova entidade de previdência 
complementar em até 90 dias após a assinatura 
do ACT. Isso busca resolver o problema do PAD 
(Programa de Auxílio Desemprego)

Proposta dos trabalhadores


