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Alberto Miquelute (DEM), 
Prefeito de Araquari, é 
mais um iludido pelos 
privatistas de plantão, 

na medida em que tenta retomar 
o sistema para o município. Diante 
dessa infeliz decisão, a Direção do 
Sintaema-SC esteve na cidade de 
Araquari nos dias 16 e 17 de janei-
ro para atuar de forma firme contra 
mais esse ataque à Casan. 

Na oportunidade, o Presidente 
do Sintaema-SC, Odair Rogério da 
Silva, e os diretores José Erasmo 
Vieira e José Oliveira Mafra, além 
do Gerente da Agência da Casan do 
Município de Araquari, Miguel José 
das Neves, estiveram reunidos com o 
Presidente da Câmara de Vereadores, 
Clenilton Carlos Pereira, e o líder do 
Governo na Câmara, Vereador José 
Lino. Os dois parlamentares assumi-
ram o compromisso de realizar uma 
audiência pública já no início de 
fevereiro.Também foi feito contato 
com o Vice-Prefeito Paulino Sérgio 
Travasso e mais alguns vereadores, 
via telefone. Todos os contatados 
foram categóricos ao afirmar que 
não concordaram com a atitude do 
Prefeito, por ter sido uma decisão 
sem discussão com os parlamentares 
de Araquari e com a comunidade.

A Direção do Sintaema-SC ainda 
manteve contato com o Presiden-
te da Associação de Moradores 
(AMPREMM), João Luiz Rodrigues, 
que também é contra a decisão do 
Prefeito. 

Os trabalhadores de Araquari es-
tão empenhados com um abaixo-
assinado e um manifesto de apoio 
elaborado pelo Sindicato, para a 
realização de uma audiência pública  
visando  manter  a Casan no Município.  
Existe uma grande possibilidade 
da Casan renovar o contrato com 
Araquari.

Lamentamos que com essa trinca 
de diretores e superintendentes, as 
demandas no que dizem respeito às 
municipalizações estão fora de con-
trole e sem nenhum planejamento. 

Vejam o caso de Araquari, onde o 
sistema local estava todo abando-
nado pela direção da empresa. Não 
perdemos o sistema por força de 
uma decisão judicial, pois já haviam 
retirado todos os equipamentos 

como: carros, computadores, fax, 
mesas, etc. Se não fosse o contato 
do Presidente do Sintaema-SC com o  
Presidente da Casan, Walmor De 
Luca, por telefone, os servidores 
estariam até hoje jogados à própria 
sorte. Foi através desse telefonema 
que Walmor De Luca imediatamen-
te orientou que fosse remontado o 
escritório local e enviou um veículo 
para a agência. 

Sendo assim, faz-se necessário criar 
uma estrutura, para planejar, orientar 
e atuar de forma eficaz no trato das 
renovações de contratos com os 
municípios.

Não é dessa forma que iremos for-
talecer a empresa, com diretores que 
não discutem a situação com o corpo 
gerencial e funcional da empresa.

Araquari na luta pelo saneamento público

Trabalhadores mobilizados contra a municipalização/privatização em Araquari 



Há muito tempo esta-
mos denunciando e 
exigindo providên-
cias para sanar os 

mais diversos problemas dos tra-
balhadores no Call Center (0800) da 
CASAN. O problema é que a CASAN 
não resolveu quase nada. O fato 
é que agora, no dia 21/01/2008, o 
Sintaema-SC e a empresa foram 
intimados para uma audiência com 
o Procurador Dr. Anestor Mezzomo 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT).

O Sintaema-SC nesta audiência re-
afirmou que as reclamações dos tra-
balhadores procedem e apresentou 
diversos documentos, como: ofícios 
remetidos para CASAN exigindo 
soluções para o setor e para Dele-
gacia Regional do Trabalho (DRT) 
no sentido de efetuar fiscalização, 
bem como jornais denunciando 
o descaso por parte da direção da 
CASAN.  Relatamos também que 
os servidores haviam deliberado 
uma paralisação no setor caso não 
fossem resolvidos os problemas.

Os representantes da CASAN dis-
seram que as horas extras a partir 
de agosto/2007, serão pagas na 
folha de pagamento do mês de 
janeiro/2008.

O Procurador do Trabalho agendou 
mais uma rodada de negociação 

para o dia 31/01/2008, quando os 
representantes da empresa deverão 
levar por escrito a posição da CASAN 
a respeito do pagamento das horas 
extras do período que vai até agos-
to/2007, dos intervalos intrajornada 
a cada duas horas e do vale-trans-
porte nos dias de plantão.

O Procurador solicitou junto à 
DRT que realize fiscalização no Call 
Center, com o envio do relatório à 
Procuradoria.

A retaliação
Depois disso tudo, a direção da 

CASAN continua truculenta e autori-
tária.  No dia 25/01/2008 a CASAN 

comunicou aos trabalhadores do 
0800 seus novos locais de traba-
lho.

Como pode fazer isso se, em várias 
reuniões que tivemos com os res-
ponsáveis da área, os mesmos afir-
maram que os trabalhadores seriam 
aproveitados no próprio setor?

Isso demonstra a incapacidade e a 
falta de respeito com os trabalhado-
res por parte de alguns diretores na 
administração da empresa.

O conhecimento adquirido no Call 
Center por esses servidores é essen-
cial para a estrutura da empresa, 
que tem papel fundamental para a 
sociedade catarinense.

 
Acompanhe os últimos capítulos da novela
0800

Call Center: o descaso com os trabalhadores e a retaliação continuam

Deu um branco na direção da Casan
 Com a assinatura do ACT 

2007/2008, os trabalhadores 
obtiveram uma vitória no que diz 
respeito às distorções na escala 
salarial atual. 

Com a assinatura do Acordo 
Coletivo em agosto de 2007, 
contendo a cláusula 22°, pará-
grafo 2°, ficou definido que os 
sindicatos e a Casan irão com-
por uma Comissão Paritária para 

elaborarem proposta de reestru-
turação da escala salarial. 

O problema é que até ago-
ra a Casan não indicou seus 
membros para essa Comissão, 
descumprindo o que estabelece 
o ACT 2007/2008. 

O Sintaema-SC enviou oficio 
no dia 22/10/2007 com os nomes 
dos seus representantes para a 
Comissão Paritária.

E quanto aos representantes 
da CASAN? Por que a direção 
da empresa até agora não criou 
a Comissão Paritária para iniciar 
os trabalhos?

Já estamos quase entrando em 
uma nova campanha salarial e 
até agora nada.  

Será que teremos que entrar 
com ação judicial para cumpri-
mento do acordo? 

a


