
O 
s Diretores do Sintae-
ma-SC realizaram várias 
reuniões em toda a re-

gião de Videira, Caçador, Catandu-
vas, Curitibanos, Treze Tílias, Água 
Doce, entre outras. As reuniões ti-
veram inicio no dia 6 de janeiro nos 
locais de trabalho e foram conclu-
ídas com uma grande assembleia 
na Regional de Videira.

Os trabalhadores, cansados 
de realizarem a famigerada 
escala ilegal, votaram por una-
nimidade pelo ' m da mesma, 
não admitindo qualquer outro 
tipo de escala sem a participa-
ção dos trabalhadores e com 
anuência do Sindicato. 

Além de votarem contra a 
escala ilegal, também entrou 
em votação o Adicional de 
Sobreaviso, que por iro-
nia de algumas Che' as daquelas 
regiões não  pagam aos trabalha-
dores a devida remuneração que 

está estabelecida em ACT. Veja o 
que está garantido pelo Acordo 
Coletivo 2008/2009: 

A unidade dos trabalhadores de 
Videira e Região foi fundamental 
para mudar a história da escala ile-

gal e abusiva imposta pela Direto-
ria da Casan naquela Regional.

Durante a assembleia, os traba-
lhadores e o Sintaema-SC ainda 
rea' rmaram o compromisso de 
manter a mobilização enquanto a 
Diretoria da Casan não reconhecer 
de' nitivamente que alterar contra-
to de trabalho de forma unilateral 
é ilegal.

Percorrendo os locais de tra-
balho destas regiões, ' cou 
clara a forma discriminada 
que são tratados os traba-
lhadores  do  setor operacio-
nal. Em todos os locais faltam 
servidores para a área e sobram 
cargos comissionados. Existem 
alguns locais em que o chefe co-
ordena apenas um servidor. No 
município de Santa Cecília os 
veículos utilizados pela Casan 

são uma vergonha e os trabalha-
dores estão correndo sérios riscos 
ao dirigir.
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Videira e Região dizem NÃO 
à escala ilegal de trabalho

Cláusula Décima Segunda 
Adicional de Sobreaviso

A CASAN pagará um terço 
(1/3) do salário normal/hora, a 
título de adicional de sobreaviso 
a todos os empregados escalados 
para realizarem plantões à dis-
tância.

Sintaema-SC de luto pela morte do companheiro Edson Luiz de Souza

Os dirigentes sindicais e funcio-
nários do Sintaema-SC, além 
de todos os trabalhadores da 

Casan, lamentam profundamente o fale-
cimento do companheiro e amigo EDSON 
LUIZ DE SOUZA no dia 09/01.

Quando funcionário da Casan, Edson 
Luiz ocupou a função de Diretor do Sin-

taema-SC no município de Curitibanos e 
Região. Atualmente residia em São José e 
iniciava uma nova carreira como Agente 
Prisional.

Nossos mais sinceros sentimentos de 
apoio e solidariedade aos familiares, ami-
gos e todos companheiros neste momen-
to de consternação. 

Trabalhadores votaram contra a escala na assembleia



CORUPÁ E CANELINHA:
dois municípios na iminência de serem municipalizados
Corupá

No dia 5 de janeiro o Pre-
sidente do Sintaema-SC 
Odair esteve no municí-

pio de Corupá acompanhando a si-
tuação difícil que está passando os 
trabalhadores, bem como a própria 
Empresa, na medida que corremos 
o risco de perder a  concessão dos 
serviços. O Prefeito de Corupá, Luiz 
Carlos Tamanini (PMDB), em reunião 
com o Dirigente do Sindicato a' r-
mou que para renovar a concessão 
ele só quer água nos canos. Segun-
do o Prefeito, ele está cansado de 
correr atrás da Direção da Empresa, 
e que daqui para frente vai tomar as 
decisões que forem melhores para 
seu município.

Esta situação constrangedora para 
a Empresa tem dois grandes res-
ponsáveis: o Diretor Carlos Hoegen 
e o Superintendente Pedro Paulo 

Chiminello da Regio-
nal Norte/Vale. Estes 
dois administradores 
paraquedistas não ti-
veram a capacidade 
de identi' car o maior 
problema de Corupá, 
que é a falta de água 
para a população. 

Tiveram a coragem 
de questionar um re-
latório que apontava 
o problema (falta de água) elabo-
rado por um técnico da Casan com 
muitos anos de serviços prestados 
para a Empresa.

 Foram ainda além, apresentaram 
como solução a instalação de uma 
bomba de sucção de 8 L/s, que seria 
colocada de forma 4 utuante, não sa-
bemos onde ela seria ' xada, decer-
to em cima da câmara de um pneu 

cheia de ar, que serviria como bóia. 
Esta gambiarra na primeira cheia ar-
rastaria bomba, mangueiras, corda, 
etc e poderia também servir para 
levar para bem longe de qualquer 
cargo de responsabilidade esses 
Diretores paraquedistas e inconse-
quentes da Casan.

Odair em reunião com os 

trabalhadores da Casan de Corupá

Canelinha também está 
passando por um momen-
to difícil. Ali o pro-

blema não é abastecimento, 
mas uma pressão dos pre-
feitos da região, como São 
João Batista e Tijucas para 
municipalizar o sistema. 
Diante disso, o Prefeito noti-
' cou a Casan alertando que 
dia 9 de janeiro a Empresa 
deveria entregar o sistema.  
O Sintaema-SC esteve em 
Canelinha dia 9 para ver o 
que podia ser feito. Diante 
da situação já estávamos 
articulando uma audiência pública, 
com forte apoio do companheiro de 
trabalho, Chefe da Agência e Presi-
dente da Câmara de Vereadores An-

tônio Carlos Flores (PSDB) e os tra-
balhadores de Canelinha.

Mas o que nos deixou preocupados 
é como o Diretor da Região Metro-

politana, Julcinir Gualberto Soares, 
encaminhou as discussões  junto ao 

Executivo daquele município.
Como pode um Diretor e 

mais alguns técnicos da Ca-
san irem a Canelinha negociar 
uma renovação de concessão 
e não levar para reunião com 
o Prefeito o Chefe da Agência? 
Ora, quem pode fazer qual-
quer tipo de consideração, 
avaliação ou até mesmo um 
contraponto em relação aos 
questionamentos feitos pelo 
Prefeito ou outra autoridade 
municipal são  os responsáveis 

pelo sistema.
Essa é mais uma prova do despre-

paro desse número excessivo de Di-
retores da Casan.

Canelinha

Trabalhadores de Canelinha 

unidos contra a municipalização


