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M
ais uma vez a mobilização da categoria atendeu 

o chamado do Sintaema-SC para a paralisar suas 

atividades em todos os locais de trabalho das 8 

às 10h em repúdio ao não pagamento do 1,23% no mês de 

agosto e aos ataques ao PCS/GARANTIA DE EMPREGO. Em 

muitos locais de trabalho a paralisação foi acima da expecta-

tiva e de um modo geral foi considerada um sucesso.

Os trabalhadores deixaram claro que não irão aceitar ata-

ques ao Plano de Cargos e Salários (PCS). O não pagamento 

do 1,23% já é a revogação do PCS, conforme vontade do Pre-

sidente da Casan, Walmor de Luca.

Já foi de+ nido em reuniões em todo o Estado, caso a Casan 

não cumpra o PCS ou ainda tentar suprimir qualquer direito 

dos trabalhadores, vamos realizar uma grande Assembleia 

Estadual ainda na primeira quinzena de setembro.

Manteremos a unidade e a mobilização de todos! Vamos di-

zer em alto e bom som que iremos às últimas consequências 

pela preservação de nossos empregos e direitos.

CIOM

São José

Criciúma

MAIS UMA GRANDE PARALISAÇÃO
Trabalhadores demonstraram força e unidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS É APROVADA PELA 
GRANDE MAIORIA DOS TRABALHADORES

F
oram realizadas 

no período entre 

14 e 28 de agosto 

34 Assembleias Regionais 

de prestação de contas, 

32 previstas no calendá-

rio publicado no jornal 

Conexão e em Concórdia 

e Seara. 

Cerca de 500 trabalha-

dores compareceram às 

assembleias realizadas 

em todas as regiões do 

Estado. No total, apenas 3 

votos contra e 5 absten-

ções, sendo que o restante 

votou a favor. 

Desta forma, + ca evi-

denciada a con+ ança da 

categoria na entidade.



F
oi inaugurada no dia 06/08 a 

nova sede da Agência Costa 

Sul/Leste em Florianópolis. 

Com instalações modernas, num es-

paço amplo e bem localizado, agora 

sim os trabalhadores e clientes da Ca-

san contam com uma Agência apro-

priada. A solenidade de inauguração 

contou com a presença da Direção do 

Sintaema-SC, do Conselheiro Jucélio 

Paladini, do Presidente da Casan, Wal-

mor de Luca, e demais autoridades.

A atuação do Sintaema-SC e do Con-

selheiro Paladini foram fundamentais 

para a concretização dessa reivindica-

ção, que há muito tempo já vinha sen-

do feita pela categoria. Não podemos 

deixar de mencionar e parabenizar 

aqui o nosso companheiro Murilo da 

Silva, Diretor do Sintaema-SC e traba-

lhador da Agência, que também teve 

papel importante nesta conquista. 

A proposta de mudança da Agência 

foi efetuada por Paladini no Conselho 

de Administração em 2008. Em março 

deste ano ele esteve visitando a anti-

ga Agência com o Diretor Adminis-

trativo da Casan, Antonio Varella do 

Nascimento. A Direção da Empresa 

acertou quando decidiu optar pela 

transferência da Agência para um 

imóvel mais apropriado ao invés de 

fazer um “puxadinho” como alguns 

Diretores da Casan pretendiam.

Inaugurada a nova Agência Costa Sul/Leste 

A
pós muita luta por parte da Direção do Sintae-

ma-SC e dos trabalhadores, em março de 2006 

o município de Maravilha, no Oeste do Estado, 

renovou o contrato de concessão com a Casan. Em 13 de 

dezembro de 2005, na última sessão da Câmara de Vere-

adores, os dirigentes do Sindicato Odair Rogério da Silva, 

Carlos Antohaki e Luis Augusto da Silva Varela ocuparam 

o plenário para evitar que uma proposta permitindo a 

concessão dos serviços de saneamento a empresas priva-

das fosse aprovada. Odair chegou a receber voz de prisão 

do Presidente da Casa, que autorizou a votação mesmo 

com o plenário lotado de policiais. 

Mas apesar de todo nosso empenho, a Casan parece 

não estar muito preocupada com a situação do muni-

cípio. Prova disso é o fato de um motor queimado estar 

prejudicando o abastecimento de água na cidade, o que 

está provocando a necessidade de rodízio no abasteci-

mento. Situação semelhante está ocorrendo no municí-

pio de Seara.

Em abril deste ano, a Câmara de Vereadores de Maravi-

lha chegou a encaminhar ofício ao Promotor de Justiça 

da Comarca, Diego Rodrigo Pinheiro, solicitando que o 

Ministério Público Estadual intervenha junto à Casan para 

que tome providências sobre a falta de abastecimento de 

água. 

Já passou da hora de alguns Diretores da Casan apren-

derem de uma vez por todas que não basta renovar os 

contratos de concessão, mas também manter os serviços 

funcionando adequadamente nos municípios. Cadê a 

gestão pro+ ssional na Casan?

A Casan acha que está tudo às 
maravilhas em Maravilha

O 
Presidente do Sintaema-SC, Odair Rogério da 

Silva, e o Diretor José Oliveira Mafra, estiveram 

no dia 31/08 em reunião na Diretoria Adminis-

trativa, juntamente com os representantes dos demais 

sindicatos, para tratar do novo plano odontológico. O 

Diretor Administrativo da Casan, Antonio Varella do Nas-

cimento, apresentou a proposta de manter as mensali-

dades atuais, com uma co-participação de 20% em cada 

procedimento, limitado a R$ 40,00 para titular e depen-

dentes. 

Os Dirigentes do Sintaema-SC expuseram que se faz 

urgente e necessária a contratação de uma empresa que 

possua pro+ ssionais credenciados em todos os municí-

pios catarinenses e um plano odontológico com procedi-

mentos de qualidade, onde o preço cobrado por depen-

dente não seja elevado. 

O Sindicato está analisando qual a melhor proposta 

para os trabalhadores. Em muito breve deveremos resol-

ver o impasse.

PLANO ODONTOLÓGICO


