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Os Diretores do Sintaema, desde se-
gunda-feira, 25 de fevereiro, percorrem 
as Agências da Casan de todo o Estado 
para a realização das Assembleias Re-
gionais.  As Assembleias têm como pau-
ta principal a Pré-Pauta de Reivindica-
ções da Campanha Salarial 2013/2014.
Participe das Assembleias em sua 

região. Somente com a unidade e a 
luta da categoria é que consegui-
remos alcançar todas as vitórias.
Acesse  o  site: www.sintaema.org.br 

e obtenha mais informações.
Não fique de fora desta luta!

Assembleias Regionais começam a ser realizadas
Campanha Salarial 2013/2014
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Há muito tempo o SINTAEMA vem 
denunciando as terceirizações na CASAN, 
especialmente nas atividades fins da 
empresa, pois além de ser uma forma 
de super exploração dos trabalhadores, 
aumenta os custos para a empresa e é ilegal.

Em 2002 o SINTAEMA protocolou 
uma denúncia no Ministério Público 
do Trabalho-MPT-SC contendo 
diversas informações, solicitando 
investigação e providências para barrar 
esta forma de contratação de pessoal.

A Ação Cível Pública (nº 0006837-
25.2011.5.12.0035) movida pelo MPT-
SC junto à Justiça do Trabalho originou 
desta antiga denúncia efetuada pelo 
SINTAEMA. A Ação Cível tem como 
objeto principal o fim da terceirização em 
atividades fins na Casan, especialmente 
na coleta de leituras e entrega de faturas.

Na primeira instância não obtivemos 
sucesso, porém no Tribunal Regional do 
Trabalho, a 5ª Câmara, considerou ilícita 
a terceirização da atividade de Leiturista, 
entendendo que a função exercida pelos 
leituristas faz parte da atividade fim 
da CASAN e, desta forma determinou 
que a Companhia se exima de firmar 
novos contratos ou renovar os contratos 
atuais e ainda vigentes de terceirização 
da atividade de leiturista, sob pena de 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
por trabalhador contratado para a função, 

por empresa interposta.  Da decisão do 
TRT-SC ainda comporta recurso ao TST. 

 Além da luta histórica do SINTAEMA 
contra as terceirizações, o Conselheiro 
PALADINI também tem travado 
esta batalha no âmbito do Conselho 
de Administração. PALADINI tem 
posicionado contra esta forma de 
contratação, inclusive  com registro em  atas  
de reunião  do Conselho, afirmando que 
além de ilegal é prejudicial à Casan no que 
tange a custos e na qualidade dos serviços.

É inadmissível que uma empresa 
realize todo o ciclo da produção, e depois 
entregue a terceiros para faturar o que 
produziu. Parece até ingenuidade ou 
loucura, mas em nosso entendimento 
o que acaba prevalecendo nas 
terceirizações são os interesses políticos 
e econômicos de certos mandatários.

Esta decisão vem reforçar nossa 
incansável luta para eliminar este 
tipo de atividades na CASAN e em 
todos os outros Serviços Públicos.

Precisamos investir na contratação de 
pessoal através de Concurso Público, 
pois além de contribuir para acabar com 
a prática do clientelismo, do fisiologismo, 
da super exploração da mão de obra e 
da corrupção, ainda qualifica o corpo 
técnico das empresas, contribuindo 
assim na qualidade e agilidade dos 
serviços prestados à população.

No dia 9 de janeiro, a Diretoria da 
Casan notificou os Sindicatos, através 
de documento, a respeito do pedido de 
aumento do Plano de Saúde em 18% além 
do INPC de 5% já pago em setembro/2012. 
Segundo a Unimed, valor necessário para o 
reequilíbrio do Plano de Saúde.

A Diretoria da Casan com a decisão de 
não conceder o reajuste lançou uma nova 
Licitação para encontrar no mercado outra 
operadora, já que o contrato venceu em 
setembro de 2012 e foi prorrogado até o 
próximo dia 28 de fevereiro.

O impasse estava estabelecido, pois havia 
o risco da suspensão deste benefício à 
categoria.

Os Sindicatos então responderam que o 
que foi estabelecido no ACT sobre o Plano 
de Saúde não poderia ser descumprido.

Infelizmente, de certa forma, somos refém 
da Unimed, pois praticamente é a única 
operadora de Planos de Saúde que atua em 
todo o Estado, caso outra operadora viesse 
a vencer a licitação, não atenderia a todas 
as condições do contrato. Depois de muitas 
reuniões com o Diretor Administrativo da 
Casan Arnaldo Venício de Souza e com 
o Gerente de Mercado da Unimed Santa 
Catarina Robson Devegilli, os Dirigentes 
Sindicais juntos com o Conselheiro 
Paladini, acordaram a prorrogação do Plano 
até setembro de 2013. Com esta decisão, a 
Direção da Casan solicitou a suspensão da 
Licitação. A Unimed continua reivindicando 
a aplicação de 18% de aumento (reequilíbrio 
financeiro) no contrato e de acordo com 
a Direção da Casan este valor deverá ser 
repassado aos trabalhadores no Acordo 
Coletivo de maio/2013.

Como já dissemos em edições anteriores, 
não aceitaremos o repasse deste valor aos 
trabalhadores. Nós trabalhadores, já demos 
nossa contribuição em 2011, quando a 
coparticipação foi aumentada de 20% para 
40%. O Plano de Saúde nos padrões que 
temos hoje é uma conquista da categoria e 
não vamos abrir mão disso. 

Plano de Saúde até 
maio estará garantido

TRT DIZ: TERCEIRZAÇÃO DE LEITURISTA  
É ILEGAL


