
Foi realizada uma 1ª rodada negocial do SENGE-SC, representado por Carlos Abraham e SINTEC-SC, 
representado por Mauro Miranda, presidente em exercício,  com a direção da Companhia no dia 31 de maio 
conjuntamente com os demais sindicatos representativos, SINTRAEJ e SINDIQUIMICA. Presentes pela 
Companhia a presidente Luana Siewert Pretto, diretor administrativo Cícero Gabriel Ferreira Filho, o 
assessor jurídico Gabriel Chaiben Cavichiolo e a Adriana Falcão Loth. Iniciada a reunião o diretor Cícero fez 
uma breve apresentação da real situação da Companhia, citando as in�uências negativas de Brasília com 
cortes de investimentos. Reclamamos do atraso desse início das negociações, assim como também cobrou 
o Termo de Prorrogação da nossa data-base de 1º de maio, Gabriel �cou de providenciar esse documento. 
A presidente falou na MERITROCACIA interna e os critérios de avaliação de desempenho sendo produzido 
pela Leme consultoria externa. A rodada negocial foi aberta para todos com as cláusulas sem impacto 
�nanceiro, sendo que a maioria das cláusulas do ACT vigente foram renovadas, outras novas da nossa 
pauta foram rejeitadas e outras �caram em aberto para avaliação da diretoria.  Diferentemente das 
negociações dos anos anteriores essa rodada não tivemos a presença da comissão de acompanhamento 
dos nossos empregados, fato que o diretor Cícero irá equacionar para a próxima rodada. 

PRÓXIMA RODADA

No próximo dia 10 de junho às 14h no auditório da Companhia teremos a 2ª rodada negocial para 
�nalizar a nossa pauta de reivindicações.  

PL 3261/2019 

O SANEAMENTO EM CHEQUE

Nessa semana a MP 868 que detonava com o 
saneamento no país foi deixada do lado de fora 
da pauta no Senado, e estranhamente no dia 
seguinte a mesma matéria já estava na pauta do 
senado e no dia 6 os senadores aprovaram por 
maioria absoluta esse PL, inclusive com os votos 
dos nossos 3 senadores de SC, que agora seguirá 
para apreciação na Câmara dos Deputados 
Federais. Muito “estranho” que uma matéria 
desse porte tramita em regime de urgência no 
Congresso Nacional, uma vez que levamos mais 
de 20 anos para aprovar um Marco Regulatório 
para o saneamento básico no país. 

Junho 2019 - Nº 609

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CAJ
SENGE/SC - SINTEC/SC

FALA!

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DOS EMPREGADOS DA CAJ COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SINTEC/SC

NÃO

ACT 2019/2020

VOTE

À PRIVATIZAÇÃO
DO SANEAMENTO

PL 3261/19
ao


