
D
epois de 6 anos de nego-
ciação com o banco japo-
nês, a Casan $ nalmente vai 

ter mais recursos para investir em 
Santa Catarina, em especial nas 
áreas litorâneas, como está pre-
visto nos projetos relacionados no 
contrato com o JICA.

A Direção da Casan, através de 
seu Presidente Walmor De Luca, 
deu um grande passo para o de-
senvolvimento econômico e so-
cial para o nosso Estado, através 
deste contrato com o  JICA.  Esses 
recursos são decisivos para o for-
talecimento da Casan, bem como 
um avanço nos serviços de esgoto. 
Aliados a outros recursos e ao PAC, 
Santa Catarina deverá sair da ver-
gonhosa penúltima colocação en-
tre os Estados do Brasil no quesito 
saneamento básico.

Com certeza todos nós traba-
lhadores contribuímos muito para 
a contratação desses recursos. O 

Sintaema em 2005/2006 na fase 
em que o projeto precisava passar 
pela Comissão de Financiamentos 
Externos (COFIEX), através do Di-
retor Jucélio Paladini, hoje nosso 
representante no Conselho de Ad-
ministração, por duas vezes esteve 
reunido com o então Presidente da 
Câmara, Deputado Federal Aldo 
Rebelo (PCdoB/SP) que pronta-
mente atendeu nossa solicitação 
e fez os contatos necessários, as-
sim como a Senadora e líder  do 
Governo Ideli Salvati (PT/SC), bem 
como outros parlamentares. En$ m 
enquanto alguns jogavam para 
baixo essa negociação, desacredi-
tavam e até se pudessem fariam de 
tudo pra não dar certo, o Sindicato 
e todos aqueles que acreditam na 
Casan apostaram na importância 
desses recursos.

Sempre acreditamos que o forta-
lecimento da Casan passava por in-
vestimentos. Portanto que os  bons 

ares sejam bem vindos, que todos 
juntos possamos dar uma melhor 
qualidade de vida para os catari-
nenses,  foi com este objetivo que a 
Companhia Estadual foi criada nos 
anos 70 e não para ser um balcão 
de negócios como alguns Prefeitos 
e políticos catarinenses estão que-
rendo fazer. A Casan sobreviveu e 
sobreviverá com nossa unidade e 
disposição de defendê-la.

Queremos homenagear um gran-
de companheiro que não esta mais 
entre nós, mas deixou um grande 
legado de honestidade e compe-
tência e que teve uma dedicação 
quase que exclusiva neste projeto 
do JICA. Nosso companheiro acre-
ditou neste projeto até os últimos 
dias de sua vida e hoje é uma re-
alidade, para felicidades de todos. 
A você JUAREZ MOREIRA, o 
nosso muito obrigado!
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O 
Sintaema-SC já 
recebeu diver-
sas reclamações 

sobre a postura arrogan-
te, grosseira e autoritária 
desta senhora, chamada 
Sônia Strey, Chefe da DA-
FIS/SRN.

Não foram um ou dois 
trabalhadores que rela-
taram fatos graves envol-

vendo a senhora Sônia, 
mas muitos. 

A última dessa senhora 
foi mandar um trabalha-
dor CALAR A BOCA. 
Uma atitude muito dese-
legante, de que não tem 
um mínimo de noção de 
bons tratos com as pes-
soas. 

A senhora gostaria de 

ser mandada calar a boca? 
Admitiria um colega de 
trabalho lhe desrespeitar 
deste modo? 

É o $ m da picada que 
a Direção da Casan ain-
da mantenha no cargo 
pessoas com esse per$ l. 
Entendemos que a Casan 
deve tomar a providência 
de afastar essa senhora 

do cargo e encaminhá-la 
a um curso de relações 
humanas e de boas ma-
neiras.

Sônia Strey: o desrespeito continua

A Casan e o Financiamento do Japão

Homenagem

U



O primeiro resultado da Gestão 
Associada entre Estado, via Ca-
san, e o municipio de Imbituba 
começam a colher os primeiros 
e importantes resultados. A La-
goa da Bomba onde historica-
mente eram despejados dejetos 
humanos, industriais e inclusive 
hospitalares, após a conclusão da 
primeira etapa do sistema de es-
gotamento sanitário pela Casan, 
já não apresenta os aguapés que 
vinham matando a lagoa, sendo 
que um de seus nutrientes é o co-
liforme fecal. 

O pioneirismo do saneamento 

ambiental em Im-
bituba está sendo 
implementado de-
vido ao entendi-
mento do Prefeito 
José Roberto Mar-
tins (PSDB), que 
hoje ocupa a Pre-
sidência do PSDB 
em Santa Catarina. 

A municipalização di$ culta a 
captação de recursos, que são al-
tos para obras de infraestrutura, 
como água, esgoto, manuten-
ção do sistema, e é com a Gestão 
Associada entre União, Estado e 

Município, dentro do que prevê 
a lei nacional de saneamento n° 
11.445/07, o caminho para novos 
$ nanciamentos inclusive interna-
cionais, como o JICA. 

O 
Sintaema-SC, seguindo 
a cláusula 31ª do ACT  
2009/2010, protocolou no 

dia 30/12/2009 o ofício n° 171/2009 
em que propôs que a distribuição 
da participação de lucros do exer-
cício 2009 deverá ser realizada de 
forma linear e idêntica entre os tra-
balhadores e Direção da Casan, ou 
seja, valores distribuídos iguais.

Não é somente privilégio da Dire-
toria da Casan em receber esses va-
lores tão maiores do que o nosso. 
Nas companhias de capital aberto, 
misto e privado quando existe lu-
cro e decisão de dividir parte dele, 

a prática é a mesma. Portanto, a 
nossa luta deve ser travada não 
apenas na Casan, precisamos ter 
como objetivo alcançar uma socie-
dade onde haja uma economia pla-
ni$ cada, sem classes sociais e onde 
todos tenham o mesmo direito.

Infelizmente, mais uma vez a Di-
reção da Casan não teve bom sen-
so e novamente quer distribuir o 
lucro da Companhia de maneira in-
justa, com grande disparidade en-
tre os valores destinados aos traba-
lhadores e patrões. A Casan faz uso 
da terrível lógica do capitalismo: 
poucos ganham muito e muitos 
ganham pouco. Tal lógica alimen-
ta um mundo desigual e perverso, 
onde solidariedade e distribuição 
de renda parecem ser sonhos dis-
tantes.

É o esforço de todos os trabalhado-

res que produz a riqueza, assim todos 

os servidores da Casan são responsá-

veis pelo lucro obtido durante o ano, 

nada mais justo que os dividendos 

deste trabalho sejam repartidos de 

forma igualitária, sem privilegiar quem 

quer que seja. Mas a realidade quan-

do se fala em  capital e trabalho não 

é esta e  apesar de todas as lutas  ain-

da não conseguimos mudar. O sonho 

de construir um mundo mais justo e 

igualitário deve mover nossas ações e 

não podemos desanimar, pois muito 

já conquistamos e não será mais essa 

injustiça que irá nos calar. 

No período de 12 a 20 de abril es-

taremos realizado reuniões nos locais 

de trabalho onde debateremos sobre 

este assunto, a Política de Recursos 

Humanos (PCS) e a Campanha Salarial 

2010/2011. Sua participação será de 

extrema importância!

Para conferir o ofício n°171/2009 e o 

calendário de reuniões, acesse:

www.sintaema-sc.org.br

Participação nos Lucro$

PARA POUCOS MUITO
e para muitos quase nada

Imbituba: novos rumos

Lagoa da Bomba: mudanças visíveis

Neste dia 09/04, os Representantes 
de Base do Sindicato irão participar da 
Reunião Estadual do Conselho de Repre-

sentantes (Delegados) Sindicais de Base, 
conforme prevê o Estatuto Social da En-
tidade (artigo 60). 

Delegados 
de Base


