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Conforme divulgamos no boletim O CONSE-
LHEIRO n°18, de 27/04/09, com o título “NO 
CAPITALISMO O LUCRO É DOS PATRÕES”, 

con% ra em www.sintaema.org.br, e nas diversas reu-
niões e assembleias do Sindicato que tenho partici-
pado, dia 26/03/09 em reunião do Conselho de Admi-
nistração foi aprovado, por maioria de votos, distribuir 
aos trabalhadores 2,5% do incremento do faturamen-
to de 2007 para 2008, ou seja, R$ 467,00 em vale ali-
mentação a título de produtividade. Aos Administra-
dores da Casan 5% do lucro R$953.526,00 mil,  sendo 
R$ 52.365,15 bruto, líquido R$ 38.786,29. O lucro do 
exercício de 2008 foi de R$ 17,164 milhões. Proposta 

esta que foi rati% cada na assembleia dos Acionistas 
dia 29/04/09.

Durante a reunião do Conselho minha posição foi 
contrária a esta proposta, conforme registro em ata n° 
246. Propus várias alternativas, todas rejeitadas.

Como já informei, dia 19/05/09 foi creditado em 
minha conta corrente R$ 38.786,29 correspondente a 
participação nos lucros.

Do ponto de vista da legislação vigente e do Estatuto 
da Casan não há qualquer  ilegalidade nesta decisão. 
Entretanto, rea% rmo que apesar da legalidade é injus-
to e cruel tamanha diferença. Também já anunciei 

publicamente nas reuniões e em assembleias da 

categoria que não quero fi car com este valor.

NOSSO CONTATO:
paladini@casan.com.br
(48)3221-5099

  Segue a

R$ 38.786,29 para:
INVESTIR NA LUTA EM DEFESA DA CASAN PÚBLICA E 

NA BUSCA DE NOVAS CONQUISTAS À CATEGORIA
Companheiros/as!

O que fazer então com R$ 38.786,29?

Entendo que não deve-
mos ser ingênuos ou fal-
sos moralistas. A% nal vi-

vemos em uma sociedade dividida 
em classes sociais.

Quem de fato tem responsabili-
dades, compromisso com a cate-
goria, com o fortalecimento da Ca-
san pública, deve ter como questão 
central nesta  discussão o que fazer 
para fortalecer o mandato do Re-
presentante dos Trabalhadores no 
Conselho para que a categoria e a 
sociedade possa obter conquistas 
e não fomentar  a divisão, calúnias 
ou usar a velha e perniciosa prática 
da demagogia. 

Vale lembrar que para os Sin-
dicatos nos defender e alcançar 

conquistas, nós corretamente pa-
gamos uma mensalidade, não é? 
E para o mandato do Conselheiro 
nós pagamos mensalidade? Não. 
Então como o Conselheiro vai via-
bilizar as ações do mandato? Des-
pesas com transportes, viagens, 
comunicação, etc. Para um único 
boletim informativo como este, só 
a impressão custa R$ 1.000,00.

Vejamos algumas possibilidades 
que estão sendo levantadas:

a) Devolver o valor a Casan - Isto 
ajuda a fortalecer nossa luta? Possi-
velmente o valor será rateado entre 
os Administradores e ainda usarão 
contra nós;

b) Distribuir o valor entre os 
2.450 trabalhadores - Assim, cada 

um teria direito a receber cerca de 
R$ 15,00 (quinze reais). Isto resolve 
o nosso problema?

c) Investir este valor no mandato 
do Conselheiro, com o objetivo de 
criar as condições mínimas para o 
funcionamento do mesmo - Assim 
é possível multiplicar estes R$ 38 
mil, alcançando novas conquistas 
à categoria. Iremos  depositar  o 
valor numa conta especí% ca, cons-
tituindo assim um fundo do man-
dato, com prestação de contas à 
categoria.

Entendo que esta última é a posi-
ção mais correta e avançada. Deve-
mos utilizar o valor da riqueza que 
produzimos em nosso favor e não 
contra nós.



Haveremos de vencer e venceremos!

Infelizmente em nossa catego-
ria ainda sobrevive gente  que 
equivocadamente utiliza-se de 
métodos rasteiros para descons-
truir e desquali% car quem não 
pensa igual. Com a velha ceguei-
ra política, acaba fazendo o jogo 
do patrão, dividindo a categoria e 

jogando a mesma no caminho da 
derrota, muito especialmente em 
meio à Campanha Salarial e no 
curso do processo eleitoral.

Evidentemente quem pensa as-
sim, no íntimo, embora não diga 
a verdade, deseja mesmo é que o 
Mandato de Conselheiro seja um 

desastre para depois baixar o sar-
rafo, ou seja, quanto pior melhor. 
Triste sina.

Entretanto, o tempo não para. 
Vamos fazer do limão uma limo-
nada e seguir nossa caminhada, 
% el  aos nossos  ideais e compro-
missos assumidos.

UM MANDATO A SERVIÇO DA DEFESA E DO FORTALECIMENTO DA CASAN, 
DE NOSSOS DIREITOS E DE NOVAS CONQUISTAS

Nosso mandato termina 
em 19/07/09. Passaram-
se 23 meses da posse e 

da honrosa tarefa que a categoria 
me delegou de representá-la no 
Conselho de Administração.

Foram muitos os desa% os, a% nal, 
com raras exceções, nossas experi-
ências de  representação no Conse-
lho tinham sido muito frágeis, qua-
se tudo estava para ser construído.

Com vontade política e muito 
apoio, fomos enfrentando e ven-
cendo desa% os. Felizmente as vés-
peras de encerrar o mandato, arris-
co dizer que mesmos com todas as 
di% culdades a representação dos/
as trabalhadores/as no Conselho 
hoje já é uma realidade. Evidente-
mente que há muito a fazer. É um 
processo de construção e consoli-
dação, mas grandes passos foram 
dados. 

Nestes 23 meses não medimos 
esforços para levar adiante nossos 
compromissos assumidas no perío-
do eleitoral. Foram inúmeras reuni-
ões, com prefeitos, parlamentares 
na busca de renovação de convê-
nios com a Casan, participação em  
seminários, debates e reuniões nos 
locais de trabalho, além de várias 
proposta apresentadas ao Conse-
lho.

Confi ra algumas das  
ações do mandato:

:: Participação ativa em inúme-
ras reuniões, com prefeitos, vere-

adores, lideranças comunitárias, 
audiências públicas defendendo 
a renovação dos convênios com a 
Casan;

:: Ativa participação no  equacio-
namento da dívida da Casan com 
a Celesc, melhorando a capacidade 
de endividamento da Empresa;

:: Participação em reuniões para 
viabilizar a inclusão da Casan nos 
projetos do PAC;

:: Atuação % rme na constituição 
da Casanprev, bem como na busca 
da adesão;

:: Participação ativa na Comissão 
Paritária que elaborou propostas 
para alteração do Estatuto da Ca-
sanprev e de melhorias no Progra-
ma de Complemento à Aposenta-
doria;

:: Apresentação de propostas ao 
Conselho visando a Reestruturação 
da estrutura organizacional da Ca-
san, com a redução do número de 
Diretores, de funções grati% cadas e 
da extinção de Consultores de ca-
ráter permanente;

:: Criação da Coordenadoria de 
Convênios com os Municípios;

:: Proposta para criação da Caixa 
de Assistência - será  deliberado na 
próxima reunião do Conselho;

:: Proposta para realização de 
Concurso Público, para suprir a ne-
cessidade gritante de pessoal;

:: Criação da Ouvidoria da Casan, 
com mandato de 02 anos a ser ocu-
pado por empregado de carreira;

:: Aprovação do novo regula-
mento que normatiza o mandato e 

a eleição do Conselheiro;
:: Reuniões  constantes  com os 

Sindicatos para discussões e enca-
minhamentos de todos as ques-
tões mais complexas;

:: Ativa participação nas negocia-
ções coletivas de 2007/2008/2009;

:: Conquista do espaço físico 
para a Representação dos Traba-
lhadores no Conselho – sala no  2º 
andar na Matriz;

:: Publicação de 20 edições do 
boletim informativo “O Conselhei-
ro” à categoria;

:: Proposta de aumentar  o valor 
da grati% cação para dirigir veícu-
los;

:: Proposta para elevar o prêmio 
por Conclusão de Técnico de Nível 
Médio e de Nível Superior;

:: Proposta de implantação de 
uma política de recursos humanos 
na Casan, com elevação de pisos e 
tetos salariais, promoção vertical 
(avaliação de desempenho), trei-
namento de pessoal e prêmio por 
conclusão de cursos de pós-gradu-
ação, mestrado e doutorado;

:: Proposição de enquadramento 
das Secretárias no Cargo de Técnico 
em Secretariado e/ou pagamento 
das diferenças salariais;

:: Melhorias no PDVI, elevando 
o benefício de 10% para 15% e de 
65% para 75%;

:: Devolução dos valores do PAD 
e do patrimônio da FUCAS aos tra-
balhadores.

Con% ra várias outras proposições 
em www.sintaema.org.br.


