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FALA!

Nessa quarta-feira, 31/07, a Intersindical, 
representada por seu Coordenador Carlos 
Bastos Abraham, pelo Presidente do 
SINTEC, Mauro César Miranda, pelo Presi-
dente do SINDECON, Luiz Albani Neto, pela 
Presidente do SINDFAR, Fernanda Mazzini 
e o Assessor Jurídico Osvaldo Cedorio 
Junior estiveram reunidos com o Presiden-
te da CASAN, Roberta Maas, o Diretor 
Administrativo Evandro José Martins, a 
Gerente de Recursos Humanos Mariana 
Moreira Carmes e a Gerente da Divisão de 
Cargos e Salários, Lydia Pereira Bez Fontana, para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, aprova-
do pelas categorias por ampla maioria nas Assembleias realizadas no dia 26/07.

O Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 prevê o pagamento das cláusulas econômicas retroativo a maio/2019 
já no Demonstrativo de Pagamento no mês de julho, bem como a manutenção de todas as demais cláusulas do 
ACT 2019/2020.

A Presidente da CASAN, Roberta Maas, destacou que a proposta foi o que a CASAN pode suportar neste momen-
to, diante dos compromissos �nanceiros exigidos pelas contrapartidas em obras de saneamento e compromis-
sos dos Contratos Programas com os municípios. “avançamos com aumento real nos benefícios Vale refeição/ali-
mentação e Abono de Férias e de Natal, além da manutenção da comissão paritária que vai analisar a escala sala-
rial e suas eventuais distorções.

O Coordenador da Intersindical, Carlos Abraham, agradeceu a participação da presidente nesse processo e 
ressaltou que a Intersindical estará atenta a aplicação do Acordo, junto às comissões, principalmente em relação 
ao Contrato de Gestão para que a empresa possa cumprir seu papel social junto a sociedade catarinense e bene-
�ciar aqueles que contribuirão para a melhoria do saneamento em todo o Estado de Santa Catarina. Abraham 
também mencionou que o contrato de gestão com a empresa é a melhor ferramenta para remodelar a empresa, 
visando o futuro da Casan pública e e�ciente.

Na folha de agosto o desconto da contribuição assistencial reverterá para o fortalecimento 
dos sindicatos da intersindical na luta dos benefícios conquistados e a conquistar durante a 
vigência desse ACT.  Portanto a colaboração dos empregados nesse momento é importante.


