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FALA!

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DE SUAS CATEGORIAS 
E NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS - SINDFAR

Jornalista Responsável: Mylene Margarida MTb/SC 00318 JP   -   Diagramação: Acerte Comunicação

As negociações devem avançar!
Na última segunda-feira, dia 16, reuniram-se com o Presidente da 
Casan, Valter Gallina, os representantes da INTERSINDICAL, Carlos 
Abraham, Coordenador da INTERSINDICAL e Diretor do Senge, 
José Carlos Coutinho, Presidente do Sintec-SC, Udo Deucher e 
Fernando Figueiredo Carvalho, diretores do Sincopolis, Hércules 
Renato Gricolo e Djalmir Hipólito da Silva, Diretores do Sindecon, 
Fernanda Mazinni e Tatiana Coelho, Presidente e Assessora Jurídi-
ca do Sindfar, Afonso Coutinho de Azevedo, Diretor do Saesc, o 
Técnico em Saneamento Raphael Ewaldo de Souza e o Engenhei-
ro Guilherme Vieira.
 
O Coordenador da INTERSINDICAL iniciou a conversa informando 
ao Presidente Gallina que essa visita tinha o teor político, haja vista, que o negociador o�cial é o diretor administrati-
vo Arnaldo. Então, externou a necessidade de continuidade das negociações com certos avanços, para o fechamen-
to do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017.

 O Presidente Gallina fez informes dos �nanciamentos das obras e as 
contrapartidas de responsabilidade da empresa e as di�culdades 
nos acordos no Estado mas, tem con�ança que as negociações 
podem avançar.
 
A INTERSINDICAL, dentro de sua responsabilidade negocial, sabe 
das limitações, mas entende que a empresa está devendo aos seus 
empregados e, principalmente para a sociedade, uma reformulação 
na gestão da empresa com um enxugamento de sua estrutura orga-
nizacional bem como um contrato de gestão com diretrizes e metas 
claras para os empregados, para a sociedade e para o poder conce-
dente. Isso sem falar nos contratos terceirizados de recadastramen-

tos e �scalização, que custam milhões, e não trazem resultados �nanceiros por falta de transparência de execução.
 
Enquanto recebemos uma proposta da diretoria com um reajuste salarial de apenas 5%, a Assembleia de Acionista 
realizada em 15 de abril concede um reajuste de 14,76% na remuneração global dos administradores da Casan para 
o ano de 2016. Isso é um disparate negocial num momento de crise. A pedido do presidente, e para avançarmos na 
negociação, a INTERSINDICAL formalizará uma contraproposta global para empresa priorizando o INPC integral.

NOSSA RESPONSABILIDADE COM A UNIDADE SINDICAL
CONTINUA FUNDAMENTAL NESSE PROCESSO.

AS CATEGORIAS DEVEM FICAR MOBILIZADAS PARA
CONSEGUIRMOS AVANÇAR NO ACORDO COLETIVO.


