
E
n  m, depois de sete meses da 
assinatura do ACT 2007/2008, 
no dia 02 de abril foi instalada 

a Comissão Paritária que irá elaborar a 
proposta de reestruturação da Escala 
Salarial da Casan. Estiveram presentes 
nesta reunião todos os representantes 
indicados pelo Sintaema-SC, titulares 
e suplentes. 
Para a Direção do Sintaema-SC esta 

Comissão é de fundamental importân-
cia, na medida que poderá realizar um 
trabalho que possa de fato criar me-
canismos de valorização para os atuais 
trabalhadores/as da Empresa, bem 
como aqueles que desejam ingressar 
na Casan.
Na primeira reunião, por sugestão 

do Presidente da Comissão, Sérgio 
Medeiros, e concordância de todos 
os membros, deliberou-se um prazo 
maior de 30 dias para a conclusão 
da proposta de uma nova Escala Sa-
larial, dada a sua complexidade e im-
portância. Também já se de  niu um 

calendário para as próximas reuniões 
no mês de abril (con  ra as datas no 
quadro abaixo). 
Portanto, de agora em diante é tra-

balhar para se alcançar os objetivos 
que sejam bons para os/as trabalha-
dores/as e para a Casan.
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No dia 02 de abril os Dirigentes do 
Sintaema-SC Odair Rogério da 

Silva e Mário Dias  estiveram com o Di-
retor Administrativo, Antonio Varella do 
Nascimento, para cobrar uma posição 
sobre o ACT 2008/2009. Os Dirigentes 
foram informados pelo Diretor da Casan 
que os cálculos relacionados à proposta 
do Sintaema-SC já haviam sido feitos. 
O que está faltando é ser apresentado 
para o Presidente Walmor De Luca.
A Direção do Sintaema-SC espera que 

nos próximos dias seja comunicada a 
posição do Presidente da Casan. Espe-
ramos que neste ano o ACT seja fechado 

sem muitas complicações, haja vista 
que a Casan está vindo de uma situa-
ção   nanceira melhor do que no ano 
passado.  Além disso, foram renovados 
contratos com vários municípios impor-
tantes e na mesma linha há o aporte 
de recursos do PAC, que irá aliviar a 
despesa da Casan.
Esta situação levará evidentemente a 

Casan a outros patamares de negocia-
ção, portanto, não admitiremos qual-
quer supressão de benefício e preten-
demos avançar para outras conquistas 
sociais e econômicas. 
Conforme mensagem do Presidente 

Walmor De Luca veiculada no jornal 
Diário Catarinense no dia 03/04/2008 
sobre o Relatório Anual da Casan do 
Exercíco 2007, enfatiza o seguinte: “os 
resultados positivos só foram alcança-
dos porque a administração conta com 
um corpo de funcionários competente 
e dedicado, que não pouparam esforços 
para superar as di  culdades e resgatar 
a estabilidade econômica-  nanceira da 
empresa.” 
Diante de tal a  rmação do Presidente 

Walmor De Luca, esperamos que re-
conheça na prática o que publicou no 
referido jornal.

ESCALA SALARIAL

Comissão Paritária sai do papel

Integrantes da Comissão Paritária em reunião de abertura dos trabalhos. 

Representantes do Sindicato:                  
Titulares: Américo, Janete e Reginaldo.

Suplentes: Odair,  Paladini e Ricardo Mattei.
Representantes da Casan: 

     Sérgio Medeiros, Sônia Aragon e Valdori.

Próximas reuniões da Comissão:

Dias 07, 14, 22 e 28 de abril

às 15h - Casan/Matriz

Sindicato cobra negociação do ACT 2008/2009



Nos dias 27 e 28 de março a Di-
reção Estadual Plena do Sintae-

ma-SC esteve reunida na Associação 
dos Servidores do Ministério da Fazen-
da (Assefaz), em Florianópolis, partici-
pando do Seminário de Planejamento 
Estratégico Gestão 2008/2010.
O planejamento foi ministrado pelo 

Supervisor Técnico do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE), José Álvaro 
Cardoso, tendo como objetivo de  nir 
as prioridades, a distribuição de tare-
fas, a ampliação de conhecimentos dos 
dirigentes sindicais e a melhoria na or-
ganização do Sintaema-SC.
Esteve presente também na ativi-

dade o ex-presidente do Sintaema-SP 
e ex-deputado estadual pelo PCdoB 
de SP, Nivaldo Santana, analisando as 
conjunturas internacional e nacional. 
Segundo Nivaldo, a política americana 
mesmo com problemas internos conti-
nua na ofensiva sobre os países do Ori-
ente Médio (Iraque) e por último agora 
incentivando a invasão colombiana 
no Equador. E no Brasil, o país passa 
por um momento favorável, citando o 
crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) para 5,4% em 2007, possibilitan-
do um crescimento na economia na-
cional. 
Quanto ao sindicalismo, Nivaldo 

a  rma que o movimento sindical deve 
ser  autonômo e independente, como 
possuir uma agenda positiva com 
foco na defesa dos interesses dos/as 
trabalhadores/as. Nivaldo avaliou a 

atuação da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), que não consegue ser 
um pólo aglutinador do movimento 
sindical e isso se dá basicamente pela 
ausência da democracia interna e das 
exacerbadas práticas hegemônicas da 
força majoritária. O movimento sindical 
não pode se confundir com o estado 
ou governos, mesmo sendo oriundo de 
suas lutas históricas. De acordo com es-
tas idéias, o Sintaema-SC suspendeu os 
pagamentos mensais para a CUT neste 
ano, e irá abrir um debate no sentido 
de des  liar-se ou não da Entidade. Con-
forme Nivaldo, nasce uma nova Central, 
CTB (Central dos/as Trabalhadores/as 
do Brasil), que visa construir uma 

unidade de todos os trabalhadores/as 
brasileiros/as formais e informais, do 
campo e da cidade, do público e do 
privado.
O Presidente do Sintaema-SC, Odair 

Rogério da Silva, também abordou 
durante o seminário a necessidade 
do movimento sindical organizar uma 
agenda comum, buscando uni  car 
o movimento sindical com os movi-
mentos sociais na perspectiva de or-
ganizar e mobilizar os/as trabalha-
dores/as, tendo como objetivo manter 
e ampliar os direitos, bem como uma 
sociedade mais justa e igualitária. 

Tudo está de  nitivamente ao nosso 
alcance pela força do nosso trabalho.

Movimento sindical deve ser independente

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Citado erroneamente como R-0 na 
edição n° 449 do Bomba d´Água, 

o reservatório R-1 foi novamente vis-
toriado pelo Sintaema-SC e foi cons-
tatado que a Casan cumpriu com a sua 
obrigação de manter o local conser-
vado. Além da capina do terreno, foi 
instalada uma grade na entrada da sala 
de máquinas, que, como foi denuncia-
do pelo Bomba d´Água,   cava aberta 
a quem desejasse ali entrar, inclusive 
usuários de drogas.
O Sintaema-SC esclarece que não 

tem o objetivo de denegrir a imagem 
da Casan e que apenas cumpre com 

sua função, de cobrar locais de traba-
lho adequados aos/às trabalhadores/as 
e um sistema de saneamento público e 
de qualidade à população.

Após denúncia do Sindicato, R-1 passa por melhorias

O antes e 
o depois:

o mato no 
terreno do 

reservatório foi 
capinado e uma 
grade foi insta-
lada na sala de

máquinas

Américo, Odair e Nivaldo San-
tana na mesa de trabalhos.

Direção Estadual 
Plena do Sintaema 
participou do semi-
nário em Florianópolis


