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A
provada praticamente pela unanimi-

dade dos trabalhadores, a Pauta de 

Reivindicações para o ACT 2010/2011 

foi entregue na terça-feira, dia 16/03, ao Presi-

dente da Casan, Walmor De Luca.

A pauta foi construída através de intensos 

debates, frutos das 39 Assembleias Regionais 

realizadas por todo Estado entre o período de 

22/02 a 03/03. A categoria participou ativa-

mente das Assembleias Regionais. Foram vá-

rias intervenções e sugestões dos trabalhdores, 

que colaboraram na construção da pauta que 

foi entregue para a Casan.

Esta Campanha Salarial envolve importantes 

questões, como:

Sintaema-SC entrega pauta para o ACT à Casan

aNova Política de Recursos Humanos
aNova Escala Salarial
aReestruturação  / profissionalização da Casan
aConcurso público / fim das terceirizações
aCasanprev / Caixa de Assistência
aReposição das perdas salariais
aManutenção do ACT 2009/2010

Será necessária mais uma 

vez intensa mobilização e 

unidade para conseguir-

mos um ACT digno que 

mantenha nossos sagrados 

direitos e avance em no-

vas conquistas, como por 

exemplo a implantação 
da Nova Política de 

Recursos Humanos, 
com uma Nova Esca-
la Salarial e Avalia-
ção de Desempenho 
justa e democrática. 

Veja as propostas e a pau-

ta completa acessando a 

nossa página na internet:

Da esquerda para a direita: Presidente da 

Casan Walmor De Luca, representando o 

Sintaema-SC a Diretora Maristela, 

Presidente Odair, Cláudio Back e Américo.

Devolução do desconto 
de 2 horas

Após muita cobrança por parte do Sin-

taema-SC e do Conselheiro Jucélio Pa-

ladini, o Presidente Walmor De Luca se 

sensibilizou e autorizou o pagamento 

das 2 horas descontadas dos trabalhado-

res que participaram da paralisação reali-

zada no dia 1°/09/2009.

a

www.sintaema-sc.org.br



D
epois de muitas cobranças 

por parte do Sintaema-SC, 

a Câmara de Vereadores de 

Barra Velha, através de uma Comissão 

Parlamentar Especial, encaminhou 

audiência pública para tratar da ges-

tão da água no município. O even-

to ocorreu dia 12/03, às 15h30min. 

Apesar do horário não favorecer o 

comparecimento do público, mesmo 

assim contou com presença da comu-

nidade. Foram convidados à mesa, o 

Vice-Prefeito Claudemir Matias Fran-

cisco, o Diretor de Projetos Especiais 

Adelor Vieira e o Diretor Jurídico da 

Casan Celso Pereira, dois represen-

tante do Sintaema-SC José Oliveira 

Mafra e Mário Dias e o Presidente da 

Câmara Jair Irineu Bernardo.         

Foram convidados também repre-

sentantes do Serviço Munici-

pal de água de Itajaí, SEMA-

SA, a  ENOPS (contratada para 

realizar os serviços em Barra 

Velha), e o Prefeito Municipal 

Samir Mattar, que não compa-

receram.

Os dois Diretores da Casan 

salientaram que caso o muni-

cípio renove o contrato com a 

estatal, poderá receber importantes 

investimentos, podendo ser através 

do JICA ou de outras fontes.

Já os representantes do Sintaema-

SC foram unânimes mais uma vez na 

defesa da empresa pública através 

do Estado, uma gestão associada 

com investimentos públicos e par-

ticipação da sociedade organizada 

no Conselho Municipal. Destacamos

também a participação do Dirigente 

Cláudio Back e funcionários da Ca-

san.

O Sintaema-SC irá cobrar uma nova 

audiência pública, num horário mais 

apropriado para a participação po-

pular. Caso a Câmara de Vereadores 

não realize, o Sindicato irá organizar 

a referida audiência.

A
pós um intenso trabalho 

realizado pela Direção do 

Sintaema-SC, juntamente 

com os trabalhadores, parlamenta-

res, como a Senadora Ideli Salvatti e 

o Deputado Federal Cláudio Vignat-

ti, entre outros, lideranças comunitá-

rias, sindicais, estudantes e a Direção 

da Casan obtivemos uma vitória em 

Chapecó no primeiro tempo.

O Prefeito de Chapecó, privatista 

João Rodrigues (DEM), vendeu os 

serviços de água e esgoto para as 

empreiteiras em novembro de 2009, 

descumprindo o contrato assinado 

em 2007, que renovou a concessão 

com a Casan por mais 20 anos.

Depois deste episódio ditatorial e 

neoliberal, foi realizado um grande 

ato no dia 27 de novembro do ano 

passado, com cerca de 2 mil pessoas. 

Este ato foi fundamental para ajudar 

a nossa vitória, pois a grande mani-

festação popular foi parte do recurso 

que a Casan ingressou no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Isto mostra 

que nossa tática está correta, pre-

cisamos mobilizar e construir uma 

grande unidade entre os vários ato-

res que compõem a sociedade para 

alcançar nossos objetivos.

Com essa vitória parcial, que ain-

da não é de< nitiva, os movimentos 

sociais, moradores, estudantes, sin-

dicalistas e população em geral re-

alizaram mais um ato na sexta-feira, 

dia 12/03, pelo retorno dos serviços 

de água e esgoto de Chapecó para 

a Casan, garantindo que os serviços 

sejam públicos. Impusemos essa 

derrota ao Prefeito João Rodrigues, 

que fez do sistema um balcão de ne-

gócios.

A vitória resultou da unidade de 

todos, de um conjunto de forças vi-

vas da sociedade. Demonstramos 

mais uma vez que não iremos medir 

esforços para manter a Casan pú-
blica e de qualidade.

Juntos, só a vitória nos 
espera!

UNIDADE VENCE A BATALHA EM CHAPECÓ

1- Da esquerda para a direita: Deputado Cláudio Vignatti, Senadora Ideli Salvatti, Milton Sander, 

Paladini, Odair e Antohaki. 2- Trabalhadores de Chapecó. 3- Ato em frente à Prefeitura.
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Audiência Pública em Barra Velha

Diretor do Sindicato Mário Dias


