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A
té quando irá continuar o descaso com os 

servidores que operam as Estações de Trata-

mento de Água e Esgoto da Casan?  Mais uma 

vez vamos exigir da Direção da Empresa um tratamento 

descente para os trabalhadores. 

Por exemplo a ETE da Lagoa: o banheiro entope com 

frequência, gerando um mau cheiro, além de ( car num 

espaço pequeno junto à sala de operadores, lugar onde 

eles fazem suas refeições e trabalhos. O celular da ETE da 

Lagoa só funciona numa distância de 50 metros. Quem 

sabe esse telefone fosse usado pelo Diretor Julcinir Gual-

berto Soares, o “homem de passagem”, assim evitaria 

que as besteiras que ele fala tivessem grande alcance. 

Aliás, falando nisso, estamos reproduzindo o que Dire-

tor falou ao jornal “Hora de SC” acerca do falecimento de 

nosso companheiro Jair Marinho da Silva, em maio deste 

ano. Será que vamos esperar acontecer outra desgraça 

para serem tomadas as providências necessárias, como 

ter dois operadores por turno?

Por que o Diretor 

não procura dar dignidade e condi-

ções de trabalho a esses trabalha-

dores? Destacar dois servidores nos 

turnos nas estações, disponibilizar 

um computador para integrá-los ao 

sistema intranet e digitar relatórios, 

instalar um telefone ( xo, etc? 

E na ETE da Lagoa falta um vi-

gia, porque do jeito que está 

é uma vergonha!  

Consideramos que a Direção 

da Casan deu um grande passo em 

atender a chamada dos trabalhado-

res para uma reunião no dia 14/07 

e evidentemente que vamos cobrar 

todas as reivindicações desta reu-

nião e as demais que estamos anun-

ciando neste jornal.

Agora Diretor ou o senhor toma as 

providências ou torna sua passagem 

aqui na Casan a mais rápida possí-

vel.

l

O DESCASO NAS ETES TEM QUE TER FIM

É neste cubículo 
que fi ca o 
banheiro e a sala 
de operadores na 
ETE da Lagoa

Olha a 
besteira aí 
gente: o 
sistema não é 
“informatiza-
do”, se fosse o 
termo correto 
seria “automa-
tizado”, mas 
não é: os 
trabalhos são 
feitos 90% de 
forma manual
Veja a foto 
abaixo

l



   

PDVI: Ministério Público do Trabalho notifi ca Casan

N
a última sexta-feira, dia 

17/07, o Sintaema-SC 

mais uma vez esteve em 

reunião com o Procurador Jaime Ro-

que Perottoni, no Ministério Público 

do Trabalho, para tratar sobre o as-

sunto PDVI. Estiveram na audiência 

representando o Sintaema-SC o Pre-

sidente Odair Rogério da Silva, o Di-

retor Mário Dias e como convidado 

Jucélio Paladini, acompanhados da 

advogada Julia Zavarise. 

Durante a reunião, ( cou decidido 

que o Ministério Público do Trabalho 

iria expedir  uma  No-

ti( cação Recomenda-

tória à Casan para que 

não faça a exigência 

aos trabalhadores 

para desistirem de 

ações judiciais contra 

a Empresa ou INSS 

como condição para 

aderir ao PDVI.

Acesse nossa pági-

na na internet para ler a Ata da Audi-

ência e a Notifi cação Recomendatória 

à Casan: www.sintaema-sc.org.br

Da esquerda para direita: Marinho, 
Paladini, Procurdor do Trabalho 
Jaime Perottoni, advogada Julia 
Zavarise e Odair

O 
Presidente do Sin-

taema-SC, Odair e 

os Diretores Mari-

nho e Mafra estiveram reuni-

dos no dia 15/07 com o Diretor 

Administrativo da Casan, Anto-

nio Varella do Nascimento, e a 

Gerente de Recursos Humanos, 

Rita de Cássia Volpato, para 

discutir sobre um novo plano 

odontológico. 

Neste exato momento já es-

tamos sem plano odontológi-

co devido ao encerramento do 

contrato com a Odontoempre-

sa. 

Na reunião os reprensentan-

tes do Sindicato expuseram 

a necessidade do novo plano 

possuir dentistas credenciados 

em todas as cidades do Estado 

e que seja incluído também no 

pacote os procedimentos em 

ortodontia. 

A Casan se comprometeu 

a fazer alguns contatos e um 

estudo para apresentar nos 

próximos dias. Caso houver 

vantagens aos trabalhadores 

acreditamos que é possível ter-

mos uma co-participação nos 

moldes do plano de saúde.

Novo Plano Odontológico

A
té quando o 

Presidente da 

Casan, Walmor 

de Luca, vai esperar para 

implantar a Coordenação 

que irá tratar dos novos e 

futuros contratos com os 

Municípios, conforme foi 

discutido no Conselho de 

Administração da Empre-

sa? 

O que não podemos ou-

vir mais são as sucessivas 

reclamações de Vereado-

res, Prefeitos e funcioná-

rios pela falta de presteza 

dos Diretores que estão 

destacados para essa ta-

refa.

Tá na hora da Casan 

destacar pessoas com 

conhecimento técnico e 

político para a tarefa, pois 

achamos que com esse 

per( l, a Coordenação po-

derá ter algum sucesso 

nas negociações. Combi-

nado a isso que o Gover-

nador entre em campo 

de fato, e pare de ( car em 

cima do muro, não que-

rendo se indispor com 

Prefeitos, pensando em 

sua candidatura e de seus 

correligionários.

Ou isso acontece ou a 

Casan vai virar pó, ( can-

do só na lembrança de 

alguns!  

Onde está a Coordenação de Contratos?

Eleições para Conselheiro
No dia 14/07 foi realizada as eleições para 

o Representante dos Trabalhadores no Con-

selho de Administração da Casan.

A votação remete para um novo mandato 

o companheiro Jucélio Paladini e sua vice 

Eliane Nemoto, onde os eleitos deverão re-

presentar os trabalhadores seja nas discus-

sões relacionadas à categoria, bem como 

em defesa da Casan.

No entanto, não podemos deixar de regis-

trar o alto índice de abstenção no processo. 

Do total de 2.222 trabalhadores, apenas 

1.525 compareceram às urnas, totalizando 

um percentual de 30,1% de servidores que 

não votaram. Tal diagnóstico se deve certa-

mente pelo fato da eleição ter sido realiza-

da somente em um dia. 

Resultado 
das urnas:

l Chapa 1 - Afonso

       e Jair: 404 votos 

l Chapa 2 - Paladini  

       e Eliane: 640 votos 

l Chapa 3 - Enéas 

       e Joel: 400 votos 

l Brancos e Nulos:  

      81 votos


