
J
á se passaram 21 dias desde que 

o Sindicato solicitou esclareci-

mentos sobre a contratação de 

advogado e sobre a liberação dos re-

cursos do PAD. Como também sobre o 

dinheiro encontrado na lixeira, que até 

o momento está no âmbito de investi-

gação no DEIC, através de um Boletim 

de Ocorrência (BO) registrado pelo Pre-

sidente da Casan.

Assim vejamos:

uOfi cio n° 022/2010 de 09/02/2010

Contratação de advogado

Os trabalhadores precisam saber qual 

o motivo e quanto custou esse contrato. 

O relatório que estava sendo elaborado 

para o Ministério Público será repassa-

do para o Sindicato. Os trabalhadores e 

a sociedade precisam ser informados.

uOfi cio n° 023/2010 de 09/02/2010 

Liberação dos recursos do PAD para 

quem já se aposentou

Não é possível que esta solicitação de 

esclarecimento não foi ainda  respondi-

da. Existe um grupo de cerca de 60 tra-

balhadores que cumpriram sua missão 

de prestar seus serviços para a popula-

ção de Santa Catarina, através da Casan, 

e no momento que mais precisam ser 

reconhecidos, quando se aposentaram, 

/ cou esse vazio! Não podem resgatar 

um dinheiro que lhes pretendem? Che-

ga de enrolação, que a Casan se expli-

que, porque não tem nada a haver com 

o processo e se tiver, nós vamos fazer 

uma grande batalha doa a quem doer, 

o que não podemos é admitir essa falta 

de respeito para aqueles que já cumpri-

ram sua missão como trabalhadores.   

uOfi cio n° 028/2010 de 19/02/2010 

Sobre o dinheiro encontrado no lixo

Como já citamos no inicio desta ma-

téria, esse episódio precisa ser escla-

recido o mais rápido possível. Vamos 

aguardar o / nal do inquérito policial, 

através do Boletim de Ocorrência n° 

00007/2010 de 08/02/2010. Aguarda-

mos a conclusão da investigação, pois 

queremos esclarecimentos sobre a ori-

gem e o destino desse dinheiro.
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Casan e a falta de respostas

I
nfelizmente a Diretoria Ad-

ministrativa e a Gerência de 

Recursos Humanos (GRH) 

não tiveram capacidade su/ -

ciente e boa vontade de aplicar 

na folha de fevereiro/2010 o 

percentual de 2,47%, conforme 

o ACT 2009/2010, assinado em 10/07/2009.

Segundo informações da GRH, o não pagamento 

do 2,47% aos trabalhadores se deve ao fato de que 

a folha de fevereiro foi fechada antes da autoriza-

ção da Direção da Casan, não havendo tempo hábil 

para lançar o percentual em fevereiro. Portanto, o 

valor somente será pago na folha de março.

Podemos até registrar em nossos informativos a 

justi/ cativa que nos foi repassada pela GRH, mas 

não concordamos, até porque quando é para cor-

tar salário ou reduzir direitos/benefícios a Diretoria 

Administrativa e a GRH são como o “The Flash”.

2,47% será pago só em março

H
á muito tempo o Sindica-

to e o Representante dos 

trabalhadores no Conselho vem 

cobrando da Casan a constitui-

ção de uma coordenação espe-

cí/ ca para tratar dos municípios 

que estão em / nal de concessão 

e os que já iniciaram a discussão 

sobre a gestão dos sistemas.

Não é possível continuar 

como está. Apenas o esforço do 

Presidente Walmor De Luca em 

algumas audiências públicas ou 

reuniões com Prefeitos não será 

su/ ciente para manter os siste-

mas. 

Os Dirigentes do Sintaema-SC 

acabaram de retornar de mais 

de 40 assembleias pelo Esta-

do, e o diagnóstico é dos pio-

res. Faltam servidores nas áreas 

de operação e manutenção e 

investimentos, até de poucos 

recursos, garantindo um abas-

tecimento de boa qualidade e 

e/ ciente para os municípios.

Aí perguntamos: o que andam 

fazendo os Diretores e Superin-

tendentes? Tá na hora de mudar 

essa estrutura que não aten-

de as demandas da Casan e da 

sociedade. Tem muito Diretor 

e Superintendente fazendo da 

Casan um paraíso de salários 

fartos e estrutura fácil para viajar 

e viabilizar seus projetos eleito-

rais. Tá na hora de mandar esses 

caras mamar em outras tetas! 

Não há planejamento contra a municipalização

Leia a íntegra dos ofícios no site: 

www.sintaema-sc.org.br
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