
Nos dias 29 e 30/09, os Diri-

gentes do Sintaema-SC José 

Oliveira Mafra, Odair Rogério 

da Silva e Murilo da Silva estiveram no 

município de Barra Velha buscando 

todas as possibilidades e alternativas 

para evitar a municipalização do sis-

tema e consequentemente  as demis-

sões do pessoal, conforme estão sendo 

anunciadas pelos corredores da Casan, 

através de pessoas irresponsáveis e 

Diretores descomprometidos com os 

trabalhadores da Empresa.

Nestes dois dias foi possível realizar 

um almoço na sede da Casan com o 

Vice-Prefeito Claudemir Matias (PSB), o 

Presidente da Câmara de Vereadores, 

Jair Irineu Bernardo (PSB), 

o Vereador e Presidente do 

DEM local Narcizo Vieira Ju-

nior, o Presidente do PMDB 

local Marcelo Nogarolli, a 

Secretária Social Oléias No-

garolli, o Presidente do CDL 

Elias Aguiar, além de outras 

lideranças políticas e comu-

nitárias. 

Através desta represen-

tação ampliada de Barra 

Velha, se estabeleceu como meta 

reverter a situação que foi gerada 

no município, com o rompimen-

to do contrato, tendo como um 

dos encaminhamentos a realização 

de uma Audiência Pública. Esperamos 

que a Direção da Casan participe da 

referida audiência com uma proposta 

concreta para o município.
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SINTAEMA-SC NA DEFESA DE BARRA VELHA

Estivemos nestes dias em duas reuniões com o Pre-

feito de Barra Velha, Samir Mattar (PMDB), onde 

o mesmo alegou a obrigatoriedade de assumir 

o sistema devido à decisão judicial que lhe foi favorável. 

Para nós, não passa de ato mal intencionado. Ora, se o 

Prefeito quiser um acordo com a Casan é só fazer, basta 

ter vontade política. Apesar da decisão judicial, nada im-

pede que as partes interessadas realizem um acordo.

Estamos acompanhando e intervindo de perto nos 

desdobramentos desta infeliz decisão do Prefeito de 

Barra Velha e do Presidente da Casan em anunciar as de-

missões dos trabalhadores do município. 

Almoço com lideranças do município

Se demitir, vamos paralisar!

Odair em reunião com o Prefeito Samir Mattar 

Se demitir alguém não vai sobrar pedra 

sobre pedra. Vamos às últimas consequên-

cias para defender os nossos empregos. Já 

está marcada, com a data indicativa do dia 

20 de outubro, uma GRANDE ASSEMBLEIA 

ESTADUAL, caso houver demissões.



PDVI: limpando a área

O 
Conselho de Administra-

ção, na manhã do dia 30/09, 

aprovou as seguintes altera-

ções relativas ao PDVI:

1) PDVI X AÇÃO NA JUSTIÇA

O Conselho acatou a noti5 cação do 

Ministério Público do Trabalho que 

recomenda a Casan aceitar o ingresso 

no PDVI de empregados que tenham 

ação na Justiça.

Assim os empregados que tiveram 

indeferidos seus pedidos de ingresso 

no PDVI e mesmo os que não o 5 zeram 

porque sabiam que seria indeferido 

porque possuem ação judicial, agora 

terão 30 dias para efetuar sua adesão.

Essa é mais uma vitória da Direção 

do Sintaema-SC e de nossa represen-

tação  no Conselho - Paladini/Eliane -, 

que há mais de dois anos  insistente-

mente vem discutindo esta matéria.

Vale lembrar que se não tivéssemos 

cabeça no lugar e nos deixado levar 

por orientações oportunistas, de al-

guns poucos membros da categoria, 

que com o objetivo de desquali5 car a 

Direção do Sindicato, defendiam que 

deveríamos ajuizar ação na Justiça já, 

provavelmente na melhor das hipóte-

ses, 5 caríamos por décadas discutindo 

esta questão.

Felizmente e 5 nalmente o Conselho 

teve bom senso e restabeleceu a justi-

ça para com a categoria.

2) PDVI X DESISTÊNCIA EM 
ETAPAS ANTERIORES

 

O Conselho também aprovou a pos-

sibilidade de ingresso no PDVI para os 

companheiros que 5 zeram a solicita-

ção de adesão em etapas anteriores, 

mas desistiram. Este era um fator im-

peditivo para que estes companhei-

ros/as pudessem aderir a novas etapas 

do PDVI.

Com a nova decisão estes compa-

nheiros/as terão 30 dias para solicitar 

seu ingresso nesta nova etapa do PDVI, 

bem como a companheiros/as que de-

sejarem efetuar seu ingresso.

3) PDVI X CASANPREV

Atualmente trabalhadores/as que 

desejam desligarem-se da Casan pelo 

PDVI com vínculo e não estão inscritos 

na Casanprev  estão impedidos.

Visando equacionar esta questão 

nossa representação no Conselho - 

Paladini/Eliane - propôs ao Conselho 

retirar este impeditivo e assim possibi-

litar o ingresso no PDVI com vínculo de 

companheiros/as que não estão inscri-

tos na Casanprev.

Este assunto 5 cou para deliberação 

na próxima reunião do Conselho.

aAlteração no horário de 
atendimento dos advogados

A Direção do Sintaema-

SC informa que o horário 

de atendimento de nossa 

Assessoria Jurídica reali-

zado na sede do Sindicato mudou a partir 

do dia 1° de outubro. 

O novo horário é o seguinte:

• Terças-feiras das 10h às 11h30min

• Quintas-feiras das 14h às 17h

A mudança tem como principal objetivo 

otimizar o atendimento, uma vez que ago-

ra realizado às quintas-feiras proporciona 

uma melhor adequação às necessidades 

de deslocamento dos associados.

aPlano odontológico
Segundo informações re-

passadas pela Casan, estão 

sendo tomadas todas as pro-

vidências para a contratação 

dos serviços odontológicos, 

hoje em fase de aprovação do 

pedido de licitação para posteriormente 

de; agrar o processo licitatório e a efetiva 

contratação.

A 
emoção marcou a ho-

menagem que o Sintae-

ma-SC realizou na noite 

do dia 21/09 no Hotel Valerim 

Plaza, em Florianópolis, aos ex-Di-

retores Jairzinho, que faleceu em 

maio deste ano, e a João Guilher-

me, Erasmo e Dalpasquali, 

que se afastaram da Casan 

pelo PDVI e aposentadoria.

A esposa e dois 5 lhos re-

ceberam uma placa em 

homenagem In Memoriam 

a Jairzinho. Já Erasmo e Dal-

pasquali, que não puderam 

comparecer ao evento, fo-

ram representados pelos Direto-

res do Sintaema-SC Elenir Schutz 

e Adão Fortes, respectivamente.

A    singela    homenagem     que      

o Sindicato prestou foi uma 

forma de 

reconhecer 

a dedicação 

e o empe-

nho desses  

companheiros durante muitos 

anos nas lutas pelos direitos dos 

trabalhadores e pela construção 

de uma sociedade mais justa e 

igualitária.

Odair e a 

família de 

Jairzinho

João Guilherme e Odair

Sintaema-SC faz homenagem a ex-Diretores

Lute por seus direitos! Filie-se ao 
Ligue para: (48) 3224-3868


