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FALA!

Lançada a Frente Contra
a Privatização da nossa Casan

CONTRA APRIVATIZAÇÃODA CASAN

Em um dia histórico, 20 de junho, a INTERSINDI-
CAL e o Sintaema realizaram dois eventos na 
Alesc: a luta pela Casan pública e a deliberação do 
ACT 2017/2018. Pela manhã, sindicatos e empre-
gados de várias empresas públicas de Santa Cata-
rina participaram do lançamento do Fórum Parla-
mentar em Defesa das Empresas Públicas e Contra 
as Privatizações das Estatais.

Participaram do Lançamento da Frente Parlamen-
tar na Alesc, o Coordenador da INTERSINDICAL, 
Carlos Abraham, o presidente do Sintec/SC, José 
Carlos Coutinho, o Diretor do Saesc, Afonso Couti-
nho de Azevedo, o Presidente do Sintaema, José 
Mafra, o Presidente da Casan, Valter José Gallina, o 
Diretor Comercial da Celesc, Eduardo Cesconeto 
de Souza, o Presidente da Frente Parlamentar, 
Deputado Cesar Valduga, e o Deputado Dirceu 
Dresch, entre outros parlamentares e autoridades.

A Frente Parlamentar vai atuar na defesa dos 
serviços públicos, contra as terceirizações e priva-
tizações das empresas  estatais de Santa Catarina, 
em especial na defesa da Casan, Celesc, Epagri, 
Cidasc, entre outras. É necessário fortalecer e 
manter a participação do estado em setores estra-
tégicos para defender a população catarinense 
das terceirizações e privatizações predatórias.

A INTERSINDICAL vem denunciando sistematica-
mente as ações do Governador Colombo, que 
diminuem o papel da Casan, na tentativa de 
entregar os serviços de saneamento público para 
a iniciativa privada. Para o movimento sindical, a 
Frente é um importante aliado e indispensável 
ferramenta na luta dos trabalhadores e trabalha-
doras, desde que a onda privatizadora passou a 
rondar, novamente, o estado de Santa Catarina.

Segue no verso
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Categorias unidas aprovam ACT 2017/2018

No período da tarde, a INTERSINDICAL e o Sintaema 
realizaram uma AGE conjunta para apreciação, 
discussão e deliberação da proposta da empresa 
para o ACT 2017/2018. Coordenaram a AGE o presi-
dente do Sintaema, José Mafra e o Coordenador da 
INTERSINDICAL, Carlos Abraham. Mafra fez as consi-
derações gerais sobre as negociações. Abraham 
complementou informando que as negociações 
iniciaram com reajuste zero e com o descarte do 
relatório �nal da comissão paritária das faixas sala-
riais. A�rmou que com esforço e habilidade a INTER-
SINDICAL e o Sintaema conquistaram na mesa de 
negociação a manutenção das cláusulas do ACT 
anterior, reajustadas pelo INPC integral: 3 sub-refe-
rências – 1 sub-referência em julho de 2017, 1 em 
julho de 2018 e 1 em julho de 2019, para aproxima-
damente 1.530 companheiros, entre eles, 243 técni-
cos representados pela INTERSINDICAL.

Entendemos a frustração de alguns companheiros, 
haja vista, a expectativa do relatório �nal da comis-
são divulgado na rede, porém, alertamos que essa 
defasagem salarial, baseada na pesquisa salarial de 
mercado, foi identi�cada pela comissão e negociada 
junto à Diretoria da Casan, nesse ACT, dentro das 
possibilidades �nanceiras da empresa.

CONVÊNIOS SENGE
Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
podem usufruir dos nossos Planos UNIMED E UNIODONTO.
E mais: nossos planos são extensivos a  toda família.convenios@senge-sc.org.br

Conseguimos obter um índice de 5% que, no �nal, 
resulta em 9,2% de reajuste para esses bene�ciados, 
índice bom para a real situação em que estamos 
passando na atualidade. Os demais companheiros, 
que rejeitaram na AGE o índice de 100% da in�ação, 
devem desconhecer a real situação das demais 
negociações no estado e no país. Colocada em 
discussão e em regime de votação a proposta foi 
aprovada por ampla maioria. 

O Coordenador da INTERSINDICAL, Carlos Abraham, 
e o Presidente do Sintaema, José Mafra, agradece-
ram a presença de todos os companheiros da Casan, 
do Oeste, Norte, Sul e litoral do estado, na luta 
contra a privatização e pela manutenção da Casan 
pública e com serviços de qualidades para toda a 
população de Santa Catarina.

Observação: As demais cláusulas do ACT 
2016/2017 foram preservadas neste ACT 2017/2018

ATENÇÃO: Vamos focar, a partir de agora, no 
trabalho do GT da  Frente Parlamentar na 
Alesc para defender a Casan Pública. Assim 
que tivermos algum avanço ou novidade, 
informaremos as categorias nesse espaço


