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Na noite de 14/12, o SINTAEMA-SC 
realizou a cerimônia de posse festiva 
da Entidade. O evento ocorreu na 
sede da Associação Catarinense dos 
Engenheiros, em Florianópolis.
A mesa de cerimônia foi composta 

por entidades representativas dos 
movimentos sociais e sindical, além 
dos representantes da Diretoria elei-

da posse foi a apresentação de ima-
gens que remontaram a história do 
Sindicato. Registros da luta que emo-
cionaram os presentes e reforçaram 
o caráter combativo das Diretorias 
que passaram pelo SINTAEMA-SC ao 
longo dos seus 33 anos.
Odair Rogério da Silva, Presidente 

reeleito do SINTAEMA-SC, destacou a 
importância do Sindicato na articu-
lação dos movimentos sociais e das 
lutas do povo de SC. Apontou os ru-
mos do próximo período, que deve 
ser   marcado   pela   defesa   do  
patrimônio público. “O SINTAEMA-
SC travará muitas batalhas, vamos 
enfrentar um Governo Estadual de 
orientação privatista e precisaremos 
de muita unidade para ultrapassar as 
difi culdades”, reforçou.
Na cerimônia foi apresentada a 

nova Diretoria Plena, os Secretários 
Regionais e o Conselho Fiscal da En-
tidade. Após o ato político realizou-
se a festa de confraternização.

SINTAEMA-SC REALIZA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA
ta, Odair Rogério da Silva, 
Presidente e José Oliveira 
Mafra, Vice-Presidente do 
Sindicato. Estiveram pre-
sentes o  Vice-Presidente 
nacional da Central  de  
Trabalhadores/as do Brasil 
(CTB), Nivaldo Santana;   a    
representante    estadual  
da União Brasileira     de 
Mulheres (UBM) e  Depu-
tada Estadual eleita Angela 
Albino; o Diretor do Sindi-
cato dos Engenheiros Car-
los Abraham; o Presidente 

da União Catarinense dos Estudantes 
(UCE) Vander Rodermel; Estela 
Cardoso da Unegro; João Luiz de 
Oliveira da União Florianopolitana 
de Entidades Comunitárias (Ufeco); 
Fernando Barros da Casanprev e 
Vânio Pacheco, Representante da 
Comissão Eleitoral das eleições do 
SINTAEMA-SC/2010.
Um dos momentos mais marcantes 

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!

Cerimônia de Posse da nova Diretoria do SINTAEMA-SC



Conforme a denúncia protocola-
da pelo Presidente do Sindicato, 
Odair Rogério da Silva, na tarde do 
dia 06/12, relativa às condições 
de trabalho apresentadas na ETE 
Lagoa da Conceição, a Superin-
tendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE), de Florianópolis, 
notifi cou a Casan.
De acordo com o termo de no-

tifi cação nº 4072208-412/10, de 
13/12/2010, a Empresa deverá 
adotar as medidas necessárias 

para sanar as irregularidades 
encontradas no local  de  tra-
balho, no prazo de 60 dias, 
sob pena de posterior autua-
ção e multa.
O Sindicato e os trabalha-

dores da ETE já manifesta-
ram-se por diversas vezes sem 
que a Casan tomasse as devi-
das providências. Aguardamos 
a resolução do problema por 
parte da Empresa.

Casan recebe notifi cação sobre irregularidades na 
ETE Lagoa da Conceição

O julgamento da liminar da FUCAS que decidiria sobre a permanên-
cia do Presidente Aparício José Mafra Neto foi adiado novamente. No 
dia 14/12, data prevista para a ação ser julgada, a Desembargadora 
Sônia Maria Schmitz, após 
o Tribunal de Justiça rece-
ber também a ação prin-
cipal da FUCAS, entendeu 
que ambos os processos 
devem ser julgados jun-
tos, o que deve acontecer 
no início de 2011.
Ficaremos atentos, pois 

teremos que somar esfor-
ços na mobilização para 
este importante julga-
mento para a categoria.

Julgamento da FUCAS será em 2011
Mais um Município de SC teve 

seu sistema de saneamento 
municipalizado. Em 13/12, 
a Prefeitura de Capivari de 
Baixo, através da decisão 
do Juiz Antônio Carlos Ânge-
lo, anulou o contrato com a 
Casan.
No dia 21/12 o Sindicato 

estará em reunião com a Di-
reção  da   Casan  e  os  tra-
balhadores, em Laguna, para 
decidir sobre os processos de 
transferências dos trabalha-
dores de Capivari de Baixo.

Capivari de Baixo a 
caminho da privatização

Ato em defesa da FUCAS: no Tribunal de Justiça, dia 14/12

Odair Rogério protocola denúncia na DRT

Lançamento do 1º Congresso do SINTAEMA-SC
O SINTAEMA-SC aproveitou a 

cerimônia de posse e fez o lança-
mento do 1º Congresso da catego-
ria, com data prevista para 24 e 25 
de março de 2011, em Florianópo-
lis. Com o tema: Saneamento com 
gestão pública, democrática e de 
qualidade os trabalhadores em 
saneamento terão a oportuni-
dade de discutir suas pautas de 
lutas e contribuir para a formula-
ção de propostas para o setor em 
SC. “Será uma grande chance de 
elaborarmos conteúdo que nor-

teie a política de saneamento do 
nosso Estado”, destaca Odair Ro-
gério da Silva, Presidente do SIN-
TAEMA-SC.
A partir de 2011 serão disponibi-

lizadas no site do Sindicato e nas 
próximas edições deste informa-
tivo, as diretrizes do 1º Congresso 
do SINTAEMA-SC. Fique atento!

Acesse nosso site: www.sintaema.org.br


