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N
o dia 3 de mar-

ço o Sintaema-SC 

concluiu o seu 

cronograma de assembleias 

regionais de apresentação 

da pré-pauta para o acordo 

coletivo 2010/2011. A pré-

pauta foi aprovada pela ma-

ciça maioria dos trabalhado-

res/as da Casan, tendo 480 

votos a favor, 3 contra e ne-

nhuma abstenção. Também 

foi aprovada a Contribuição 

Confederativa, como novos 

companheiros foram elei-

tos para Dirigentes Sindicais 

(veja os quadros). 

No total, cerca de 600 pes-

soas participaram das as-

sembleias em todas as regi-

ões do Estado.

Paralelamente à luta para 

manter direitos históricos, 

conquistados à base de 

muitas mobilizações, para-

lisações e greve, a nossa 

principal meta desta 

Campanha Salarial será 

a luta pela implantação 

da Nova Política de Re-

cursos Humanos e da 

Nova Escala Salarial, 

com a retomada do pro-

cesso de avaliação de 

desempenho, descrição 

de cargos, etc. 

VOTAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS

Deliberação A Favor Contra Abstenção

Pauta de 
Reivindicações 480 03 nenhuma

Contribuição 
Confederativa

443 02 02

CATEGORIA APROVA PAUTA
Mais de 40 assembleias foram realizadas pelo Estado. Política de Recursos Humanos é a principal reivindicação

Campanha Salarial 2010/2011

ELEIÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CARGOS 
DA DIRETORIA DO SINTAEMA-SC

Diretores(as)
eleitos(as)

Local de 
trabalho

Em substituição a

Jaime Schwengber
S.Miguel 
do Oeste

Antonio Domingos 
Dalpasquale

Aureo Wernke Penha
David Mariel 
Romani

Roziane Batista
Fpolis/
CIOM

Francisco de Assis 
Alves Pereira

Maristela Cechinel 
Gonçalves

Fpolis/
CIOM

Jair Marinho 
da Silva (falecido)

Didmar Orlando 
Adam Kalinowski

Mafra Elenir Schutz

Clóvis Stürmer
Dionísio 
Cerqueira

Adão Jorge Fortes

Élvis Daniel Beber Rio do Sul Atair Lamin

A exemplo de anos anteriores, esta Campanha 

Salarial exige intensa mobilização e unidade para 

preservar nossos direitos e avançar em novas con-

quistas. Devemos estar prontos para mais esta ba-

talha!

Con* ra a íntegra do método de avaliação de de-

sempenho acessando o nosso site:

www.sintaema-sc.org.br



O 
esforço dos traba-

lhadores de Curiti-

banos pela perma-

nência do contrato com a 

Casan no município é reco-

nhecido pela comunidade 

e pelos Vereadores. No dia 

25/02, o Prefeito Wanderley 

Teodoro Agostini (DEM) en-

viou para a Câmara de Vere-

adoes o projeto n° 130/2009, 

que normatiza o sistema de 

água e saneamento básico 

do município, colocando 

no seu artigo 28 do projeto 

“uma pegadinha”, que cance-

lava o contrato com a Casan 

assinado em 2000.

Os trabalhadores da Agên-

cia entraram em cena para 

defender a manutenção e 

permanência da Casan, ar-

ticulando com alguns 

Vereadores uma emen-

da ao projeto para ex-

cluir o tal artigo 28. A 

emenda foi apresenta-

da por dois Vereadores 

da bancada do PT, Si-

deni Furlan e Adelson 

Benedito Urioste, que 

sensibilizaram os demais 

Vereadores, fazendo com 

que a emenda que previa 

a retirada do artigo 28 ao 

projeto fosse acatada por 

unanimidade. 

O Diretor do Sintaema-

SC, Gilmar de Paulo, esteve 

presente na sessão da Câ-

mara, onde usou a tribuna 

para defender a permanên-

cia da Casan no município.

Após a sessão, * cou enca-

minhado a formação de uma 

comissão entre os Vereado-

res, Casan e Sindicato, que 

irão visitar outros municípios 

onde o sistema foi municipa-

lizado/privatizado e outros 

onde foi renovado dentro 

do novo modelo de gestão 

entre a Casan e Prefeituras, 

além de uma reunião com 

o Presidente da Casan, Wal-

mor De Luca, para conhece

rem quais os investimentos 

previstos para Curitibanos. 

Os Vereadores querem uma 

proposta concreta para dar 

satisfação e justi* car para a 

população a continuidade 

do contrato com a Casan. 

H
á exatos 100 anos, 

a socialista ale-

mã Clara Zetkin 

propôs, durante a 2ª Con-

ferência Internacional das 

Mulheres Socia-

listas, realizada 

em Copenhague, 

na Dinamarca, 

a criação de um 

Dia Internacional 

da Mulher. 

Um século se 

passou e hoje, 

em todo o mun-

do, o dia 8 de março é uma 

data de celebração e a* r-

mação da luta das mulheres 

por igualdade, autonomia e 

liberdade.

As mulheres lutam para 

denunciar e exigir o * m da 

opressão que vivem por se-

rem mulheres e, para a* rmar 

que a dominação, a explora-

ção, o egoísmo 

e a busca de-

senfreada do 

lucro produzem 

injustiças, guer-

ras, ocupações e 

violências. 

O Sintae-

ma-SC para-
beniza as mulhe-

res pela passagem de seu dia, 
que é sobretudo, uma data 
para a reflexão.

8 de março: Dia Internacional da Mulher

Câmara de Vereadores

de Curitibanos

Diretor do Sintaema-SC, 

Gilmar de Paulo, na tribuna

Trabalhadores na defesa da permanência da Casan em Curitibanos

O
s trabalhadores 

da Casan do  mu-

nicípio de Lebon 

Régis estão preocupados 

com o futura da Compa-

nhia no município, pois a 

falta de investimentos  po-

derá  comprometer a rela-

ção com a Prefeitura. 

O Diretor do Sintae-

ma-SC, Gilmar de Paulo, 

passando pelo município 

teve a oportunidade de 

ver a situação in loco. Se-

gundo relato do Assessor 

do Prefeito, Jucelino e do 

Vereador Osvaldo Siqueira 

(PMDB), que é funcionário 

da Casan, foi  entregue em 

29/01/2010, pelo Prefeito 

Ludovino Labas (PSDB), 

uma solicitação para me-

lhoria da capacidade  do 

sistema de água no mu-

nicípio. Quem recebeu 

o Prefeito, o Assessor e 

o Vereador foi  Chefe de 

Gabinete Rubens Aguiar, 

dizendo que passaria a 

solicitação ao Presidente, 

garantindo que o municí-

pio seria atendido e que o 

problema de falta de água 

seria resolvido.

 As melhorias solicitadas 

são de valores muito pe-

quenos, como é no caso 

da maioria dos pequenos 

municípios.

Onde anda o Diretor da 

Superintendência Norte/

Vale que não foi visitar o 

Prefeito? As suas respon-

sabilidades na Casan in-

cluem atender Prefeitos e 

renovar contratos. Por isso 

também estamos perden-

do municípios. 

Falta uma coordenação 

para planejar as ações de 

renovação e investimen-

tos, e não esse número ex-

cessivo de Diretores que 

pouco ou nada fazem pela 

Casan! Até quando vamos 

continuar vendo o desca-

so com os Prefeitos? 

Lebon Régis precisa de melhorias 
O Prefeito José Antônio de 

Melo (PP), do município de 

Bom Retiro, já  comunicou à 

Casan o seu interesse em re-

novar o contrato há pratica-

mente um ano atrás, mas até 

agora a Diretoria da empresa 

sequer deu uma satisfação  

ao Prefeito. 

O responsável da casan em 

Bom Retiro, Vilibaldo Neckl, 

que é funcionário da Prefeitu-

ra, disse que as exigências do 

Prefeito são mínimas, porém 

a Companhia não demonstra 

interesse.

Bom Retiro: falta interesse

Redução JÁ do nú-
mero de Diretores e 
implantação da Co-
ordenação de Reno-
vação de Contratos!


