
P
ara nós trabalhadores/as da 

Casan esta foi uma década 

de muitos desa" os, espe-

cialmente a partir de 2002 com o 

início do processo de municipaliza-

ção/privatização da água. Primeiro 

foi Timbó (setembro de 2002). Na 

sequência, Itapema (dezembro de 

2002) e agravou-se a partir de 2003 

com a política de LHS. 

Foram anos de um “inferno as-

tral”, de duras batalhas, ameaças 

de demissões, angústias e traumas 

com o processo de transferências.

Exigiu de todos nós, especial-

mente da Direção do Sintaema-SC, 

sabedoria, muita dedicação, paci-

ência e responsabilidade para sa-

ber o que era prioritário nesta luta.

A experiência nos dizia: em anos 

de chumbo, primeiro salvar a vida, 

depois reunir forças para avançar; 

ou seja, primeiro 

defender a Casan e nos-

sos empregos e após 

priorizar a luta por no-

vos direitos.

Este foi o caminho tra-

çado pela Direção do 

Sintaema-SC. 

Como em toda guer-

ra, há várias batalhas, 

e acabamos de vencer 

mais uma!

Tão logo a situação se alterou, 

sabiamente a Direção do Sindicato 

passou a priorizar novas conquis-

tas para a categoria e o resultado 

mais signi" cativo veio com o Acor-

do Coletivo deste ano.

A assembleia de aprovação do 

Acordo Coletivo de Trabalho, que 

aconteceu no dia 17/08 em Floria-

nópolis, foi uma das maiores desta 

década. 

Estiveram presentes mais de 600 

companheiros/as das mais diver-

sas regiões do Estado.

Após a votação que aprovou a 

proposta de acordo (apenas 11 

votos contra e 8 abstenções) a 

alegria tomou conta de todos. O 

sorriso e os abraços entre compa-

nheiros/as expressavam o senti-

mento da categoria.
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Vitória da luta e da inteligência

Renasce a esperança

A" nal, com o acordo aprovado, 

garantimos a reposição 

das perdas salariais, ma-

nutenção do ACT anterior 

e aumento real de salário 

para quase toda a catego-

ria, com a adoção de um 

sistema de carreira atra-

vés de uma Nova Escala 

Salarial com aumento do 

valor das sub-referências.

O ACT foi assinado no dia 23/08 

pelo Presidente da Casan, Walmor 

De Luca, e Dirigentes do Sintaema-

SC.

ACT foi assinado 

pelo Presidente da Casan e o 

Sintaema-SC no dia 23/08

Votação 

na assembleia 

estadual

::Edição in memoriam ao companheiro Luiz Fernando Del Ré::

É um novo ciclo na 
Política de 
Recursos Humanos 
que se inicia na 
Casan!



Na Assembleia Estadual, numa demonstra-

ção de solidariedade e respeito a quem de-

dicou os melhores dias da sua vida à luta, a 

categoria prestou uma homenagem ao gran-

de Luiz Fernando Del Ré.

Del Ré, que precocemente faleceu no últi-

mo dia 11/08, foi durante duas décadas um 

dos principais Dirigentes do Sintaema-SC e 

do sindicalismo brasileiro. 

Del Ré foi um líder, guerreiro, inteligente, 

solidário  e um grande amigo da categoria, 

daqueles imprescindíveis.

De pé a categoria reverenciou Del Ré e de-

dicou-lhe as conquistas do Acordo Coletivo.

Titulares Local de trabalho

Janete Geraci Vieira  GCO/DIRE

Sérgio Pedroso Sales GAD/DIAPA

Vânio Pacheco da Silva GSU/DICQM

Suplentes Local de trabalho

Fábio Felicio Cordeiro  SRM/SEOP

Luiz Carlos Alves Libanio SRM/SEOP

Renato João Horstmann SRM/SECOM

A 
construção desta proposta de acordo, 

especialmente na revisão do PCS, exigiu 

muito esforço da Direção do Sindicato, 

dos Representantes de Base, de nosso Conse-

lheiro Paladini, dos Representantes da Casan na 

Comissão de Negociação e do próprio Presiden-

te da Casan, que acabou assimilando a retidão 

da proposta.

A categoria merece destaque. Apesar da posi-

ção pouco inteligente de um pequeno grupo, a 

expressiva maioria soube compreender a demo-

ra de se chegar à proposta e con� ou na Direção 

do Sindicato. A� nal, a matéria PCS é um tema 

muito complexo e polêmico e não podia ser feito 

a “toque de caixa”.

Nossa batalha em defesa da Casan tem que 

continuar. Os privatistas de plantão estão liga-

díssimos.

Da mesma forma devemos continuar vigilan-

tes na defesa do Plano de Carreira para que pos-

samos de fato ter uma real perspectiva de ascen-

são pro� ssional.

A Nova Política de Recursos Humanos que pa-

recia apenas um sonho agora é uma realidade!

Todo o esforço 
valeu a pena

Continuar a luta em defesa da 
Casan e aplicação do PCS

Avante companheiros/as, 
quem luta , conquista!

HAVEREMOS DE VENCER E VENCEREMOS!

Eleição Sintaema-SC 2010

C
onforme o Estatuto do Sindicato, foi convoca-

da uma assembleia especí� ca para de� nir os 

nomes dos trabalhadores/as que irão coorde-

nar o processo eleitoral da Entidade.  

u A eleição ocorrerá nos dias 10 e 11 
de novembro de 2010.

Veja os nomes dos titulares e suplentes eleitos para a 

Comissão Eleitoral:

Amigo é coisa para se guardar
Debaixo de sete chaves
Dentro do coração
Assim falava a canção que na América ouvi
Mas quem cantava chorou
Ao ver o seu amigo partir

(Canção da América, de Fernando Brant e 

Milton Nascimento)

Confi ra na íntegra o acordo no site 

www.sintaema-sc.org.br


