
S
egundo a Direção da Casan, este momen-

to é difícil e exige a compreensão dos tra-

balhadores, devido a crise econômica no 

mundo, as municipalizações, a estiagem no Oeste 

catarinense e outras di' culdades, en' m, dizem que 

é a hora de aceitarmos o que eles 

tem pra oferecer, só o INPC (in* a-

ção) e mais nada! Aliás, querem 

ainda que o trabalhador pague 

mais pelo plano de saúde. Que-

remos uma Nova Escala Salarial, 

produtividade e outros avanços 

sociais e econômicos.

Nós não vamos  pagar a conta, 

carregar o fardo da crise ou assu-

mir a responsabilidade de estar 

inviabilizando a Casan através 

de Acordo Coletivo de Trabalho.

Está mais do que na hora 

da CASAN cortar na pró-

pria carne e reduzir seus 

custos administrativos. Será que esta estrutura 

criada a partir de 2005 e tanto combatida pelo Sin-

dicato e pelo Representante dos Trabalhadores no 

Conselho não tem um custo alto? É necessário ter 

essa penca de Diretores, Assessores e Consultores, 

com seus altos salários, carros alugados, combustí-

vel à vontade, diárias e outras mordomias? Querem 

enganar a quem?

E a participação nos lucros? Será que não é a hora 

de refazer os cálculos, distribuindo um valor menor 

da receita líquida para os Diretores?

Temos a certeza absoluta que se o Presidente 

Walmor de Luca chamasse os trabalhadores para 

apresentar uma proposta de enxugamento do atu-

al organograma da Casan, teria 

o apoio dos trabalhadores. Aí 

sim, a Direção da Casan  estaria 

realmente dividindo a respon-

sabilidade.

Diante destes procedimentos 

que não são adotados na Casan, 

nós não acreditamos na crise da 

Empresa. Se tiver crise, então 

que a Direção tome as medidas 

necessárias, eliminando os ex-

cessos de Diretores, Assessores 

e Consultores, as terceirizações 

e outras providências.

CHEGOU A HORA!

O Sintaema-SC estará discutindo com os trabalha-

dores em Assembleias Regionais os rumos de nossa 

Campanha Salarial conforme nosso Plano de Lutas 

aprovado na Assembleia Estadual.  Con' ra as datas 

das Assembleias Regionais no verso. 

O momento chegou, vamos manter a unidade en-

tre Sindicatos e trabalhadores para podermos avan-

çar em nossas propostas para o ACT 2009/2010. 

Vamos à luta!
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Diretoria da Casan deve 
cortar na própria carne



MUNICÍPIO DIA HORA LOCAL

Bombinhas 22/05 08:00 CASAN

Guabiruba 22/05 14:00 CASAN

Penha 22/05 08:00 CASAN

Bal.Barra Velha 22/05 14:00 CASAN

Campo Erê 25/05 08:00 CASAN

Dionísio Cerqueira 25/05 14:00 CASAN

Criciúma 25/05 08:00 CASAN

Turvo 25/05 14:00 CASAN

Braço do Norte 26/05 08:00 CASAN

Gravatal 26/05 14:00 CASAN

Florianópolis 26/05 08:30 ASCAN

Chapecó 27/05 08:00 CASAN

Garopaba 27/05 14:00 CASAN

Imbituba 28/05 08:00 CASAN

Laguna 28/05 14:00 CASAN

S. Miguel do Oeste 28/05 08:00 CASAN

Maravilha 28/05 14:00 CASAN

São Joaquim 28/05 08:00 CASAN

Correia Pinto 28/05 14:00 CASAN

Otacílio Costa 29/05 08:00 CASAN

Palmitos 29/05 08:00 CASAN

Xanxerê 01/06 08:00 CASAN

Faxinal dos Guedes 01/06 14:00 CASAN

Indaial 01/06 14:00 CASAN

Ibirama 02/06 08:00 CASAN

Ituporanga 02/06 14:00 CASAN

Campo Alegre 02/06 08:00 CASAN

Mafra 02/06 14:00 CASAN

Seara 02/06 08:00 CASAN

Concórdia 02/06 14:00 CASAN

Piratuba 03/06 08:00 CASAN

Catanduvas 03/06 14:00 CASAN

Canoinhas 03/06 08:00 CASAN

Rio do Sul 03/06 08:00 CASAN

Taió 03/06 14:00 CASAN

Curitibanos 04/06 08:00 CASAN

Caçador 04/06 14:00 CASAN

Bal.Barra do Sul 04/06 08:00 CASAN

Videira 05/06 08:00 CASAN

Calendário de 

Assembleias Regionais

Pauta:

1) Campanha Salarial 2009/2010;

2) Assuntos gerais.

Participe! 
A presença e a participação dos  trabalhadores

são fundamentais!

O
s Dirigentes Sin-

dicais e funcio-

nários do Sinta-

ema-SC, além de todos 

os trabalhadores e tra-

balhadoras da Casan, la-

mentam profundamente 

o falecimento do compa-

nheiro e amigo JAIR MA-

RINHO DA SILVA - JAIR-

ZINHO - ,  de 43 anos, no 

dia 15/05.

Dirigente do Sintaema-

SC, Jair foi companheiro 

valoroso nas lutas pelos 

direitos de todos os trabalhadores da Casan, empresa na 

qual trabalhava com esmero e empenho há 20 anos. 

Nossos mais sinceros sentimentos de apoio e solidarie-

dade aos familiares e amigos de Jair neste momento de 

consternação. 

Sintaema-SC de luto pela perda de Jairzinho

M
ais uma vez o Sin-
taema-SC vem 
alertar a Direção 

da Casan sobre problemas 
nas Agências pelo Estado 
afora.

Desta vez trata-se da Agên-
cia de Rio do Sul. Para veri-
' car o problema de lá, bas-
ta tentar fazer uma ligação 
telefônica para a referida 
Agência. Você só vai ' car 
nas tentativas, porque sim-
plesmente não há uma tele-
fonista no local. Como pode 
uma Agência daquele porte 
não ter um funcionário para 
atender as ligações?

O que piora a situação é o 
fato de que o contrato de Rio 
do Sul está no ' o da nava-
lha. Se o Prefeito Municipal, 
um Vereador ou um cliente 
quiser ligar na Agência? Já 
imaginaram? 

É realmente um absurdo 
situações como estas ocor-
rerem na Casan. São provas 
claras de que alguns Direto-
res que aí estão não possuem 

compromisso nenhum com 
a Empresa, pelo contrário, 
parecem que buscam pelo 
desmonte da Companhia. 
No caso da Agência de Rio 
do Sul, o Superintendente 
Regional Norte/Vale, Pedro 
Paulo Chiminello, e o Diretor 
Regional Norte/Vale, Carlos 
Hoegen. Nos causa espanto 
ter que constatar que esses 
senhores ao invés de traba-
lharem pelo fortalecimento 
da Casan ignorem os fatos 
e não tomem providências 
para resolver os problemas 
mais simples que surgem nas 
Agências, como é o caso. 

Quem sabe a solução mais 
fácil seja transferir as liga-
ções da Agência de Rio do 
Sul para o Presidente Wal-

mor de Luca.

Hoegen

Chiminello

Alô, alô Agência de Rio do Sul


