
   
 

Atravessamos uma década de 
muitas dificuldades. Sem dúvi-
das  foi nosso período mais difícil. 
Lutamos muito, concentramos o 
melhor de nossas energias para 
defender o saneamento e com-
bater o processo de desmonte da  
Casan, com as municipaliza-
ções/privatizações dos sistemas. 
Felizmente à muito custo esta-
mos vivos e com perspectivas 
de fortalecimento da Empresa, 
especialmente a partir da   as-
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sinatura dos primeiros Contra-
tos de Programas com algumas 
das principais cidades. Eviden-
temente que isso leva a em-
presa a assumir grandes com-
promissos com os municípios.

Estamos vivendo uma nova 
transição, agora a tendência é 
para melhor. O fantasma das 
municipalizações/privatizações 
está perdendo força, especial-
mente a partir das linhas de cré-
dito do Governo Federal ao nos-

POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO

Os desafios são grandes, mas com muita disposição de luta e  
unidade é possível vencer! 

Mais importante que a vontade de vencer é a coragem de  
começar!

so setor, os projetos começam a 
sair do papel  transformando-se 
em importantes obras e geran-
do um ambiente mais favorável.

Assim vai se formando um novo 
ambiente político, com melhores 
condições de retomar o foco de 
nossa luta  para  ampliar nossas 
conquistas econômicas e sociais.

Além da luta para avançar nas 
cláusulas econômicas e sociais 
necessitamos fazer desta Cam-
panha Salarial um momento de 
repensar a Empresa. Que Ca-
san necessitamos para os tra-
balhadores e também para a 
sociedade catarinense visando 
universalizar o saneamento?

Assim é a luta por um novo 
modelo de gestão, pela urgen-
te contratação de pessoal, por 
melhores condições de traba-
lho, especialmente na ponta 
da linha, pelo fim das terceiri-
zações. Um modelo de gestão 
que se organize pelas Agências 
Regionais, ganha importância 

estratégica para nós, pois além 
de facilitar o desenvolvimento e 
desempenho dos trabalhadores 
possibilitará atender a população 
com mais rapidez e eficiência.

Precisamos unir todas as for-
ças vivas da sociedade para 
que a CASAN seja de fato uma 
Empresa eficiente, onde todos  
tenham orgulho de trabalhar e 
ser atendidos, e não uma Em-
presa que seja um cabide de 
emprego de aliados do Go-
verno, que diariamente está 
nos meios de comunicação 
devido a precariedade de 
nossas instalações e demo-
ra para atender a população.

Toda Campanha Salarial pressupõe a 
definição de uma Pauta de Reivindi-
cações pelos trabalhadores que deve 
ser entregue à Direção da Empresa 
para depois iniciar as negociações.
Assim, a Direção do Sintaema apre-

senta à categoria uma sugestão inicial 
de pauta, que pode e deve ser aperfei-
çoada, podendo ser alterada no todo 
ou em parte, até a data das assembleias 
onde de forma democrática aprovare-
mos nossa Pauta de Reivindicações. 
Lembre-se, após a aprovação não 
é mais possível qualquer alteração.
Portanto, você está sendo chama-

do a ajudar a construir nossa pauta 
de forma coletiva. Apresente sua 
Idéia, reivindicação, sempre pen-
sando no coletivo. Entregue ao Di-
rigente do Sindicato de seu local de 
trabalho ou diretamente na sede do 
Sindicato pelo e-mail; imprensa@
sintaema.org.br ou secretaria@
sintaema.org.br, até 15/02/2013.      

Pré-Pauta de  
Reivindicações
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No dia 4 de janeiro,  os sindicatos rece-
beram documento do Diretor Administrativo 
da Casan, Arnaldo Venício de Souza, (CT/D 
0065) informando da impossibilidade de 
manter o Plano de Saúde (Unimed) até 
o final  da    vigência do ACT 2012/2013.

Segundo o Diretor Arnaldo, o motivo é o re-
ajuste solicitado  pela Unimed de 18,36%. 
A Empresa em setembro de 2012 já havia re-
passado um reajuste de 5.26% para a Unimed, 
mas,segundo a Unimed, esse reajuste ainda não 
foi suficiente para dar continuidade ao Plano.

Ainda segundo o Diretor Arnaldo, diante 
da exigência da Unimed de um aumento de 
18,36% e da negativa da Casan, o Diretor diz 
que será lançado processo licitatório para po-
der contratar uma operadora de plano de saú-
de e assim atender nosso Acordo Coletivo. 

Mediante tal situação, os Dirigen-
tes dos Sindicatos estiveram reunidos no 
dia 11 de janeiro para discutir o assunto.

PLANO DE SAÚDE EM RISCO
Direção da Casan diz que não poderá manter plano de 

saúde até final de abril, conforme estabelece o ACT

O Plano de Saúde é uma conquista im-
portante alcançada em 1990 e desde 
então vem proporcionando mais qua-
lidade de vida e tranquilidade para 
os(as) trabalhadores(as) e familiares.

Após analisar o conteúdo da CT/D 0065 os 
sindicalistas entendem que o mesmo deve 
ser mantido  como está e admitem reajus-
te máximo pelo INPC. Ver documento re-
metido à Casan em www.sintaema.org.br.

Não vamos arredar pé desta conquista e 
quem quer que seja a operadora, deverá man-
ter os mesmos procedimentos, características, 
valores, coberturas e abrangência nos servi-
ços que vem sendo praticado pela  Unimed. 

Sabemos da voracidade da Unimed, saúde 
privada, em aumentar os valores para obtenção 
de mais lucros, mas também não é novidade 
para ninguém que a Direção da Casan quer 
reduzir esta nossa conquista e nos man-
dar para o SC Saúde – Plano de Saúde que 
atende os servidores públicos estaduais.

 ATENÇÃO: Esta pode ser uma 
grande armação que está sendo arquiteta-
da contra nós, juntando a voracidade da Uni-
med e a vontade da Casan em reduzir os 
custos com nosso Plano de Saúde e assim 
atacar uma conquista histórica da categoria.

No dia 12 dezembro de 2012 os Sindicatos 
receberam documento da Direção da Casan, 
(CT/D 2461), propondo efetuar um termo de 
acordo para alterar o mês de aplicação do re-
sultado financeiro da avaliação de desempenho 
de fevereiro, conforme define o Plano de Car-
gos e Salários e o ACT 2010/2011, para o mês 
de maio. Esta nova data seria para aplicação já 
em 2013, 2015, 2017 e assim sucessivamente. 

Em 11 de janeiro, mais uma vez os Dirigentes 
Sindicais estiveram reunidos para discutir o as-

Sintaema e representantes da Intersindical em reunião.

Conquista da categoria  
desde 1990

sunto. “Avaliamos que até é admissível discutir 
a alteração da data de aplicação, mas para maio 
não há acordo. A princípio entendemos que se-
ria possível alterar o mês para março, desde que 
a avaliação seja aplicada retroativa ao mês de 
fevereiro, conforme estabelecido no Plano de 
Carreira e com a concordância da categoria”. 

Pelo visto 2013 será um ano de muitas difi-
culdades. Mas como sempre, com unidade da 
categoria e disposição para lutar, haveremos 
de vencer esses e outros desafios que virão.

Avaliação de desempenho: Diretoria da Casan quer mudança


