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Em reunião realizada na Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT) no dia 
6 de março ficou mais uma vez evi-
dente o problema da escala ilegal 
de trabalho que os/as servidores/as 
estão sendo obrigados a cumprir. 
Na presença do Delegado Regio-
nal do Trabalho de Santa Catarina, 
Senhor Luis Miguel Vaz Viegas e 
seus assessores, os Representantes 
da Casan admitiram que a escala 
não foi discutida com o Sindicato 
e muito menos com a categoria. A 
escala a que os/as trabalhadores/as 
estão sendo submetidos, foi enfiada 
goela abaixo, sendo uma decisão 
unilateral e autoritária da Casan.

Diante deste fato, a DRT propôs 
que a Casan discuta com o Sindicato 
e a categoria a elaboração de nova 
escala. Conforme a proposta, os di-
rigentes do Sintaema-SC avaliaram 
que essa é a melhor forma para por 
um ponto final nessa situação que 
vem sendo ignorada pela Empresa.  
O Presidente do Sintaema-SC, Odair 
Rogério da Silva, exigiu durante a 
reunião que a escala seja imediata-
mente suspensa até que se construa 
uma proposta de consenso que não 
prejudique os/as trabalhadores/as, 
podendo ser viabilizada através do 
ACT 2008/2009.

A Casan impõe a atual escala com 
o objetivo de explorar os/as servido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
res/as, não precisando pagar horas- 
extras e nem contratar mais funcio-
nários. Por isso, o Sintaema-SC não 
irá descansar até que a Empresa 
reformule a escala e que faça isso 
debatendo com a categoria, para 
acabar com o abuso e a exploração 
que os/as trabalhadores/as estão 
sofrendo. 

Por que o Presidente da Casan Wal-
mor De Luca não experimenta tra-
balhar dentro desta escala? Por que 
a Casan não aplica esta escala a seus 
diretores, assessores e consultores? 
Já está na hora da Empresa rever o 
seu quadro funcional da Direção, e 
empregar pessoas capazes e não ca-
patazes, que em nada contribuem 
para o fortalecimento da Casan, sem 
respeitar o seu maior patrimônio: 
os/as trabalhadores/as.

Dirigentes do Sindicato e Assessor Jurídico 

em reunião na DRT

Sintaema-SC exige suspensão 
da escala ilegal de trabalho

Dirigentes do Sintaema-SC, Represen-

tantes da Casan, Delegado da DRT, Fiscal 

do trabalho e Assessores



O dia 5 de março foi marcado por 
grandes mobilizações na Capital. 
Na parte da manhã os dirigentes 
do Sintaema-SC acompanharam a 
marcha de mulheres camponesas 
e urbanas contra as terceirizações e 
privatizações dos serviços públicos, 
como o Hemosc/Cepon, e a terceiri-
zação das merendeiras nas escolas, 
e com isso a precarização da saúde 
e de trabalhos realizados, na grande 
maioria, pelas mulheres. O Sindicato 
esteve neste movimento por enten-
der que essas questões são funda-
mentais para a população de Santa 
Catarina e do Brasil. Estaremos em 
todas as lutas contra a precarização 
dos serviços públicos.

Já na parte da tarde os dirigentes 
estiveram acompanhando outra 
batalha, que trata da Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado. 
O projeto do IPREV, que já está na 
Assembléia Legislativa e visa criar 
um fundo específico para o institu-
to. Pela proposta, isso pode gerar a 
disparidade entre os novos servido-
res e os mais antigos, bem como a 
transferência do fundo para a inicia-
tiva privativa (bancos privados).

Por fim a luta dos professores 
que deflagraram greve por tempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indeterminado. Nada mais justo 
na medida em que o Governo do  
Estado continua arrochando os 
salários dos professores, através 
de abonos de R$ 100, não 
incorporados aos salários.

 A Direção do Sintaema-SC en-
tende que devemos construir uma  
ampla unidade da classe traba- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
lhadora, do campo, da cidade,  
dos servidores públicos e priva-
dos, dos formais e informais, dos  
estudantes, jovens, mulheres, de 
raças, de desempregados. Só assim 
teremos força suficiente para defen-
der e avançar nos direitos de todo o 
povo brasileiro. Direito não se reduz, 
se amplia.

Luta das mulheres tem apoio do Sindicato

Ação de insalubridade chega ao fim
RIO DO SuL E REGIãO

Após sete anos tramitando 
na Justiça do Trabalho de 

Rio do Sul, a ação 00334/2001 
chegou ao fim. No dia 3 de março 
o Sindicato esteve na Agência de 
Rio do Sul, acompanhando o 1° 
pagamento da referida ação. 

A ação foi promovida pelo Sindi-
cato para todos/as os/as servido-
res/as da Região do Alto Vale que 
exerciam atividades insalubres e 

não recebiam o benefício. O que 
foi requerido na ação é o paga-
mento de 20% de insalubridade 
sobre o salário mínimo.

O Sindicato e os/as trabalhado-
res/as beneficiados da referida 
ação realizaram no mês de se-
tembro de 2007 uma assembléia 
e deliberaram que o pagamento 
feito pela Casan poderia ser em 
6 (seis) parcelas, de forma que 

os menores valores receberiam 
primeiro.

Esta é mais uma vitória dos/as 
trabalhadores/as. Como sempre 
lembramos que todas as ações 
judiciais que tramitaram e foram 
julgadas, bem como as que estão 
em andamento na Justiça, são 
resultados do descumprimento 
da Legislação Trabalhista ou 
Acordos Coletivos de Trabalho.

Sintaema-SC pre-

sente nos atos das 

mulheres, servidores 

públicos estaduais e 

professores.

Odair  fala em defesa dos/as 

trabalhadores/as.


