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FALA!

ACT 2018/2019 ASSINADO
No dia 30 de julho as categorias diferenciadas dos pro�ssionais 
representadas por Carlos Bastos Abraham, vice-presidente do 
SENGE-SC e coordenador da Intersindical, José Carlos Coutinho, 
presidente do SINTEC-SC, Afonso Coutinho Azevedo, diretor do 
SAESC, Suzi Mary Hamilka Ipiranga, representante do SINDECON, 
e Fernando Figueiredo representando o SINCÓPOLIS, represen-
tantes da Intersindical, assinaram o ACT 2018/2019 que foi 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária Itinerante realizada 
nos dias 23 e 24 de julho.  A Casan foi representada no ato pelo 
Presidente da CASAN, Adriano Zanotto e o Diretor Administrati-
vo, Arnaldo Venício de Souza. Nesse ato da assinatura do ACT 
ressaltamos ao presidente Adriano Zanotto o descontentamento 
geral das categorias durante a realização da AGE em relação à 
avaliação de merecimento do PCS no desempenho institucional, 
a isonomia da carga horária na empresa e uma maior �exibilida-
de do horário �exível. 

A Intersindical destaca as seguintes cláusulas do ACT:

Reestruturação da CASAN:
Vamos cobrar a continuidade dos trabalhos da comissão que 
trata da reestruturação organizacional da empresa para uma 
Reavaliação da estrutura da empresa, Redução de funções 
grati�cadas e De�nição do per�l técnico.

Caixa de Assistência:
Formação de uma Comissão paritária que visa estabelecer 
estudos de viabilidade econômica e operacional para uma CAIXA 
DE ASSISTÊNCIA de autogestão do plano de saúde aos empre-
gados ativos e aposentados.

Contrato de Gestão:
Formação de uma Comissão paritária para elaborar um contrato 
de gestão que possa garantir a CASAN como empresa publica e 
e�ciente sem a ingerência política, bem como para elaborar os 
critérios da participação dos empregados na gestão e nos resul-
tados da empresa. Fixar critérios de gestão, produtividade, quali-
dade, lucratividade da empresa com programa de metas, resulta-
dos e prazos.

Faixas salariais:
Formação de uma Comissão paritária para elaborar estudos sobre 
a escala e as faixas salariais.

Contribuição Assistencial:
Estabelecido no ACT o prazo de 15 dias a partir de hoje, 30/7, para 
quem optar por se opor aos sindicados não contribuindo �nan-
ceiramente com as entidades. Num momento turbulento que 
vivemos nesse país, com a pressão do governo federal para os 
desmontes das entidades sindicais com vistas claras para as 
perdas dos benefícios históricos dos empregados, conquistados 
com muitas lutas no passado, chegamos num momento de 
de�nição de que lado estão os empregados das estatais. Fazendo 
oposições sistemáticas a uma contribuição assistencial aos sindi-
catos com certeza ajudam no enfraquecimento dos Sindicatos, 
colaborando com o fortalecimento patronal, diminuindo as 
forças e bandeiras que temos pela frente, especialmente na 
preservação da nossa empresa pública.

MP 884/2018:
Neste ano estamos lutando no Congresso Federal contra a malfa-
da Medida Provisória 884 que visa a privatização do saneamento 
básico no país. Para a Intersindical isso é o começo do desmonte 
das estatais do saneamento. Já alertamos os nossos parlamenta-
res catarinenses para barrar essa MP no Congresso. Saneamento é 
dever do Estado e não deve ser usado como moeda de troca 
pelos políticos brasileiros.


