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Os/as trabalhadores/as da Grande 
Florianópolis ocuparam em massa 
as dependências da FUCAS no mo-
mento em que acontecia a reunião 
do Conselho Curador, no centro da 
Capital,  durante toda a manhã do dia 
25 de abril. Os servidores manifesta-
ram em todos os momentos que o 
patrimônio da FUCAS foi construído 
ao longo dos 30 anos pelos trabalha-
ores da CASAN.

Alteração do Estatuto: 
Nesta reunião o Diretor presidente 
Aparício José Mafra Neto apresentou 
como ponto de pauta a alteração do 
estatuto. 

Posição do conselho: Não 
promover qualquer alteração no 
estatuto nesse momento. Aprovou 

em até 60 dias de prazo para as ade-
quações necessárias ao estatuto.

Assuntos Gerais: o conse-
lheiro Carlos Antohaki solicitou que 
todos os contratos e eventos sociais, 
doravante devenvolvidos pela FU-
CAS sejam previamente submetidos 
ao Conselho de Curadores e Fiscal.

Na continuidade da reunião, o 
conselheiros Laudelino Bastos so-
licita a substituição da presidência 
da FUCAS pelo fato de o Diretor 
Presidente, Aparício José Mafra, não 
acatar a aprovação pelo conselho 
no que se refere a assinatura de uma 
procuração outorgando poderes aos 
advogados da FUCAS  à ação suscita-
da contra o Ministério Público. 

A proposta de destituição da pre-

sidência da FUCAS foi aprovada por 
cinco votos a um. Em Ato contínuo 
a CASAN nomeou o novo presiden-
te da fundação Carlos Fernando de 
Moraes Barros.

Conforme estatuto vigente o 
mandato o presidente Aparício iria 
até 30 de abril, mas pelo fato de 
ser um interventor do Ministério 
Público, não acatando as decisões 
do Conselho Curador, a categoria 
comemorou a sua destituição.

A FUCAS foi constituída com 
recursos dos associados e não com 
recursos públicos. Portanto, não po-
demos concordar com a tese de que 
a FUCAS é uma entidade pública e 
seu patrimônio é de todos/as os/as 
catarinenses.

O patrimônio da FUCAS é nosso

Esclarecemos aos servidores da CASAN, que na SRN Rio do Sul, pelos declarantes, jamais foi imposto aos colegas 
quaisquer condições que afrontem o ACT/Legislação Trabalhista/Regulamentos Internos. Se ocorreram, o ofendido 
tem o DEVER de denunciar, a quem competente for, para sua averiguação, mas jamais, levianamente, sem nada 
comprovar. Quanto aos adjetivos utilizados para qualificar os declarantes, providências na esfera judicial serão to-
madas para reparar o dano que provocaram à integridade moral dos mesmos. Em especial ao termo “impostores”, 
informamos que Sonia Strey foi contratada através de Concurso Público, e Arnito Scheidt conta hoje com 33 anos 
de empresa, portanto, inaplicável o termo “impostor”.  Sonia Strey  e Arnito Scheidt

A PEDIDO

Na tarde do dia 25 de abril  a CASAN apresentou 
a proposta para todos os sindicatos prorrogando o 
Acordo Coletivo de Trbalho/ACT 2006/2007 até o dia 
30 de maio.

Devido ao término do contrato de prestação de 
serviços de água e esgoto da cidade de Florianópolis, 
em 24 de abril e as discussões em torno da FUCAS 
coincidirem no mesmo período, as negociações 
foram prorrogadas.

A nova agenda de negociação ficou marcada 
para os dias 03 e 08 de maio. O SINTAE está fazendo 
todos os esforços para a renovação do contrato com 
Florianópolis.

ACT prorrogado por 30 dias
Através da CASANPREV toda a categoria pode ser 

beneficiada. O novo plano de aposentadoria deve ser 
constituído com recursos do PAD, existente na FUCAS: com 
os recursos da dívida da CASAN (empréstimos) para com 
a FUCAS,dos recursos do PAD, dívidas acumuladas desde 
janeiro de 2003 e mais a contribuição paritária das partes.

Vamos lutar em todos os campos políticos e jurídicos para 
que o patrimônio da FUCAS seja de fato nosso. Com esses 
recursos vamos constituir uma caixa de assistência para 
viabilizar um Plano de Saúde para a aposentadoria. Afinal, 
é praticamente impossível um trabalhador aposentado 
conseguir pagar um plano de saúde após seus 60 anos, cerca 
de 400 reais por pessoa.

Plano CASANPREV


