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Paladini é o novo conselheiro da CASAN
Após  mais de dois meses de 

campanha, entre 1° e 2° turno, a 
categoria elegeu o seu represen-
tante no Conselho de Administra-
ção da CASAN. Jucélio Paladini e 
o suplente Ricardo Mattei são os 
novos representes da categoria 
pelos dois próximos anos. Eles 
receberam 965 dos 1783 votos vá-
lidos.  O candidato Afonso obteve 
818 votos. “Essa vaga, conquistada 
com a união da categoria é mais 
uma ferramenta na luta pela uni-

versalização do saneamento, pela 
recuperação e fortalecimento da 
CASAN e contra a privatização”, 
afirma Paladini.

Vice-presidente do SINTAE, o 
candidato eleito atua no movi-
mento sindical há mais de duas 
décadas. Sua trajetória rendeu a 
credibilidade junto à categoria. 
Nessa entrevista, Paladini avalia 
o processo eleitoral e fala dos 
desafios que o aguardam como 
conselheiro.

Depois de mais de 20 anos de atua-
ção sindical, por que decidiu concor-
rer à vaga para conselheiro?
Nossa candidatura surgiu justamen-
te pela experiência acumulada nes-
ses 27 anos de luta contra a privati-
zação da água, pela democratização 
da CASAN e pelos direitos da cate-
goria. Agora, podemos levar essas 
reivindicações para o conselho. Com 
a crescente onda de privatizações, 
o conselheiro tem como principal 
tarefa a manutenção da CASAN e a 
luta pela renovação das concessões. 
Também vamos lutar pela regula-
mentação da política nacional de 
saneamento e por recursos para a 
CASAN. 

Como pretende conduzir a nova 
tarefa e quais os desafios imediatos? 
O maior desafio é estruturar esse 
espaço para desenvolver o trabalho 
em sintonia com a categoria. Não 
há um mandato consolidado, pois 

não temos muitas experiências de 
outros representantes dos/as traba-
lhadores/as no Conselho. Essa tarefa 
só terá êxito se realizada em sintonia 
com a categoria, com os sindicatos e 
com as áreas governamentais e não-
governamentais.

Como poderá atuar em favor dos 
direitos dos trabalhadores?
O Conselheiro será um elo entre os 
sindicatos e a CASAN para viabilizar 
os acordos coletivos. Afinal, a pau-
ta de reivindicações também é do 
conselheiro. Defenderemos ainda a 
reestruturação completa da escala 
salarial. Ela foi satisfatória por um 
momento, mas a cada dia reflete 
menos a nova realidade da CASAN e 
dos/as trabalhadores/as.

Qual sua avaliação sobre o processo 
eleitoral?
Escolher o seu representante é uma 
conquista dos/as trabalhadores/as. 

Muitos desconhecem detalhes do 
papel do conselheiro, mas sabem 
que é uma peça importante. A cate-
goria clama por mais um canal que 
possa levar nossas reivindicações. 
Algumas poucas pessoas tentaram 
desqualificar a minha candidatura 
e rebaixar o debate com denúncias 
infundadas e levianas. Essa é uma 
postura completamente equivo-
cada. O momento que vivemos 
exige pensar grande, postura altiva 
e busca da unidade. Há diferenças 
de opiniões, mas é preciso destacar 
os pontos que nos une: a defesa da 
CASAN, a renovação das concessões, 
os financiamentos, o saneamento 
público e universalizado, nossos 
empregos...Sem essa engenharia 
política não teremos êxito. Apesar 
de várias inverdades, a categoria foi 
sábia e não se deixou influenciar. 
Soube distinguir as trajetórias dos 
candidatos e comprovou que a prá-
tica é o critério da verdade. 

“A prática é o critério da verdade”, diz candidato eleito



Negociação continua com a mobilização 
Os dirigentes do SINTAE estarão intensi-

ficando as reuniões nos locais de trabalho 
afim de melhor esclarecer a categoria, ouvir 
as opiniões e iniciar um processo de mo-
bilização mais efetivo da categoria. Afinal, 
as reuniões de negociação só avançam 
com mobilização. Os salários dos diretores, 
conselheiros e consultores quase dobraram 
este ano. E para nós?

Por este motivo, mais uma rodada de 
negociações tratou da campanha salarial 
na segunda-feira, 25 de junho.  Houve 
avanços, mas ainda há pontos conside-
rados fundamentais pelo SINTAE para o 
fechamento do acordo.  Veja no quadro:

CAMPANHA SAlARIAl

SINTAE defende renovação do contrato na Câmara

O SINTAE conquistou o apoio de 
vários vereadores para a renovação 
da concessão em Urubici durante 
sessão no dia 25 de junho.  O contrato 
entre a prefeitura e a CASAN venceu 
há mais de um ano. O prefeito Antô-
nio Zilli (PSDB) e alguns secretários 
têm manifestado à imprensa local in-
tenção de não renovar a concessão. 

Em suas manifestações, os dirigen-
tes Jucélio Paladini e Élvio Rodrigues 
da Rosa falaram sobre os efeitos da 
municipalização e da conseqüente 
privatização dos serviços. Eles entre-
garam cópia de projetos aprovados 
em outras câmaras municipais que 
impedem a municipalização, a tercei-
rização e a privatização da água.

O modelo de Gestão Compartilha-
da, experiência positiva comprovada 
em Indaial, também foi apresentado 
pelo SINTAE aos parlamentares. O sin-
dicato disponibilizou um CD conten-
do informações sobre tema, além de 
exemplares do JORNAl DA ÁGUA.

A atividade contou com a partici-

pação de lideranças da cidade, traba-
lhadores/as da CASAN e populares.

O tema interessou aos vereado-
res, que manifestaram intenção de 
ampliar o debate.  A Câmara deve 
promover em breve uma Audiência 
Pública para estimular a participação 
da população. 

Na terça-feira (26), uma reunião 
entre o superintendente da região 
sul, Vilmar Boneti, o diretor Edson 
do Nascimento (Edinho), o Chefe da 
agência de São Joaquim, luiz Carlos 
Amaral e o prefeito de Urubici An-
tônio Zilli (PSDB), tratou do assunto.  
Segundo Boneti, o prefeito afirmou 
que em dez dias pretende resolver 
a situação. Ele solicitou a Zili que en-
caminhe documento à CASAN apon-
tando a demanda do município de 
Urubici para o saneamento básico.

Após receber o documento, a 
CASAN irá apresentar proposta de 
investimentos para o saneamento no 
município.  O SINTAE acompanhará a 
negociação.

URUBICI

É inconcebível o autoritarismo 
e a atitude vingativa do chefe da 
agência de Otacílio Costa, Alceu 
Dias Antunes, contra o dirigente 
sindical luiz Augusto da Silva 
Varela. O dirigente foi punido 
com quinze dias de suspensão 
por que expressava, em nome 
dos/as trabalhadores/as daquela 
agência, a contrariedade com 
a orientação/determinação do 
chefe para que os/as servidores/
as realizassem exames de saúde 
em um laboratório específico da 
cidade. 

O SINTAE solicitou  a anulação 
da punição contra o dirigente 
sindical  e a apuração dos fatos 
junto ao Diretor Administrativo 
Antonio Varella.

OTACílIO COSTA

Dirigente punido 
por defender 

trabalhadores/as

Cláusula Negociação
Repasse do INPC nas seguintes 
cláusulas:
Vale-alimentação
Gratificação de férias
Abono natalino

Avançando

de R$ 13,50 para R$ 14,00
de R$ 400,00 para R$ 413,00
de R$ 413,00 pra R$ 427,00

Elevação do piso de cada cargo 
para 5 referências

Precisa avançar

Casanprev SINTAE propõe prazo de 90 dias 
para conclusão dos trabalhos da 
comissão paritária. CASAN quer 
120 dias

Participação dos lucros Precisa avançar
Complementação Auxílio Doença Manutenção do ACT 2006/2007 

- 90 dias

ERRATA No BOMBA nº 415, que  
apresenta a contraproposta do 
SINTAE,  a redação correta do item 
8, que trata do auxílio-doença, é 
“manutenção do ACT 2006/2007, 
com 100% da última referência da 
escala salarial - referência 58”.


