
A 
Pauta de Reivindicações 

2009/2010 aprovada prati-

camente por unanimidade 

pelos/as trabalhadores/as na Assem-

bleia Estadual em 11/02, foi entregue no 

dia 16/03 ao Diretor Administrativo da 

CASAN, Antonio Varella do Nascimento.

Para agilizar o processo de negocia-

ção, a Direção do Sintaema-SC propôs 

um calendário de reuniões de negocia-

ção com a Diretoria da CASAN. As datas 

sugeridas foram 25 e 31 de março e 8, 

15, 22 e 29 de abril. 

No entanto, a Direção da CASAN já in-

formou que não irá realizar a reunião do 

dia 25. Não vamos aceitar enrolação!

Outro fato que nos preocupa é que a Direção do 

Sintaema-SC já havia solicitado uma reunião com o 

Diretor Administrativo para discutir algumas pen-

dências, inclusive do ACT passado, bem como outros 

assuntos de interesse da categoria. No entanto, na 

primeira oportunidade que o Diretor Administrativo 

esteve reunido com os Dirigentes do Sindicato foi 

querer discutir um reajuste do plando de saúde.

Ora, nem começamos a negociar a Pauta de Reivin-

dicações da Campanha Salarial 2009/2010 e a Direção 

da CASAN já quer nos aplicar um reajuste?

A tarefa de fechar um Acordo Coletivo não é nada 

fácil, exige perseverança e dedicação. Mas com a uni-

dade e a mobilização dos/as trabalhadores/as certa-

mente vamos conseguir a formulação de uma nova 

escala salarial que atenda os anseios da categoria e 

um plano odontológico de qualidade. 

Além disso, temos que avançar na reposição sala-

rial, pois queremos aumento real nos salários e não 

vamos admitir que a crise + nanceira mundial seja uti-

lizada como desculpa. Não seremos nós trabalhado-

res que vamos pagar a conta dessa crise provocada 

pela especulação + nanceira do sistema capitalista. 

Vamos à luta!
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Campanha Salarial 2009/2010

Da esquerda para a direita: Gilmar de Paulo, 

João Guilherme, Antonio Varella do Nascimento 

e  Mário Dias (Marinho)



Já foi manchete policial o prédio da Estação 
Elevatória da CASAN, em Coqueiros, na Rua 
Max de Souza. Atualmente o prédio está em 
posse da Prefeitura de Florianópolis, repassado 
pela CASAN.

No local já funcionou um laboratório e a área 
operacional de esgotos, com equipes da CA-
SAN. Infelizmente, hoje esses serviços são rea-
lizados por empresas terceirizadas.

Não podemos admitir que um prédio perten-
cente ao patrimônio público esteja naquele 
estado de abandono enquanto poderia estar 
sendo utilizado para melhor atender a popu-
lação.

Descaso com o patrimônio público

H
á bastante tempo o Sindicato em conjunto com 
o Conselheiro Jucélio Paladini e com os traba-
lhadores da Agência Costa Sul/Leste lutam por 

melhorias das condições de trabalho. É necessário um 
novo espaço físico para sediar a Agência para melhor 
atender a população, além da contratação de pessoal, es-
pecialmente para a área de manutenção.

Em 2008 o Conselheiro Paladini conseguiu aprovar no 
Conselho de Administração sua proposta de mudanças 
das instalações físicas da Agência, porém até o momento 
ainda não efetuadas.

No último dia 17, o Conselheiro Paladini, juntamente 
com o Diretor Administrativo Antonio Varella do Nasci-
mento, estiveram visitando a Agência  Costa Sul/Leste e a 
ETA da Lagoa do Peri. 

Cadê a nova CASAN? Todos esperam por uma solução.

Agência Costa Sul/Leste: 
vamos esperar até quando? No sábado, dia 21, os Dirigentes do Sinta-

ema-SC estiveram novamente na BR-101 
(trecho em Palhoça) participando contra a instala-
ção das praças de pedágio nas rodovias do país.

Durante o ato, a BR-101 foi fechada pelos mani-
festantes. Este é o terceira manifestação realizada 
neste ano contra a cobrança de pegágio no local 
e em todos o Sintaema-SC esteve presente. 

Os usuários das rodovias já pagam vários impos-
tos, inclusive um destinado especi+ camente para 
a manutenção das rodovias, que é a Contribui-
ção de Intervenção sobre o Domínio Econômico 
(Cide), um imposto instituído pelo governo Fer-
nando Henrique Cardoso, em 2001. O contraditó-
rio é que o presidente Lula mesmo tendo agido 
no sentido de frear as privatizações - atitude im-
portante para a soberania nacional -, infelizmente 
não preservou as BRs, que estão sendo privatiza-
das.

Sintaema-SC na luta contra o pedágio


