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Em Assembleia dos Acionistas da Casan, na manhã do dia 3 
de janeiro, o SINTAEMA-SC, acionista minoritário, através 
do seu Presidente, Odair Rogério da Silva, entregou ao 
Presidente Dalírio Beber, documento no qual  apresenta  
formalmente o posicionamento dos trabalhadores sobre 
a atual situação da Empresa, bem como perspectivas e 
contribuições para o seu fortalecimento.
O documento também foi assinado pelo Representante 

dos Trabalhadores no Conselho de Administração da Casan, 
Jucélio Paladini e pelo Sindicato dos Engenheiros, através 
de seu Diretor, Carlos Abraham. Na mesma assembleia 
foram reconduzidos os Conselheiros para o período de 2 
anos e aprovado pelos acionistas o nome do novo Presi-
dente da Casan, Dalírio Beber, nomeado pelo Governador 
do Estado.
Na sequência da Assembleia dos Acionistas, houve a 

posse do novo Presidente e dos Diretores da Casan, no 
auditório da Matriz. O Presidente do Sindicato, Odair, fez 
uso da palavra e destacou o empenho da categoria para os 
balanços positivos da Empresa nos últimos períodos, além 
da necessidade do fortalecimento do patrimônio público, 
como uma das principais bandeiras da classe trabalha-
dora. “Somos irredutíveis na defesa da Casan. Em alguns 
momentos teremos divergências com a Administração da 
Empresa, mas nosso compromisso é com o fortalecimento 
da Casan, do patrimônio dos catarinenses e a defesa dos 
trabalhadores”, afi rmou.
O documento para leitura na íntegra está disponível em 

nosso site: www.sintaema.org.br

SINTAEMA-SC cobra fortalecimento da Casan para a nova Diretoria

CAPIVARI DE BAIXO

No dia 21/12 os Dirigentes do 
SINTAEMA-SC Américo dos Santos 
Filho e Oredes de Agapito esti-
veram na Agência Regional de La-
guna, reunidos com a Diretoria da 
Casan e os  trabalhadores, para 
discutir sobre a difícil situação 
e os processos de transferências 
dos servidores da extinta Agência 
de Capivari de Baixo.
Com a municipalização e a saída 

de Capivari do sistema Casan, 11 

trabalhadores tiveram que ser 
transferidos para outras locali-
dades e um desligou-se através 
do PDVI.
Depois de muitas horas de dis-

cussão chegou-se a um consenso 
e foram defi nidas as novas lota-
ções do pessoal.
Os trabalhadores foram remane-

jados para as cidades de Laguna, 
Imbituba, Garopaba, Gravatal e 
Treze de Maio

Diretores do Sindicato acompanham transferências dos trabalhadores

1

2

Foto 1: Assembleia dos Acionistas da Casan

Foto 2: Odair fala na posse do Presidente da Casan

Reunião na Agência Regional de Laguna



GAROPABA

Entrega da ordem de serviço para a primeira etapa de obras 
no sistema de esgoto de Garopaba

Na última semana do  ano,  
Garopaba recebeu autoridades 
estaduais e federais para a entre-
ga da ordem de serviço de R$ 13 
milhões para a primeira etapa do 
sistema de esgoto do Município. 
O SINTAEMA-SC se fez presente, 
comemorando uma vitória da luta 
contra a privatização da água.
O então Presidente da Casan, 

Walmor de Luca e o Prefeito 
do Município Luiz Carlos Luiz 

(PMDB) reconheceram o esforço 
do Sindicato, em parceria com os 
movimentos  sociais,   para    que   
Garopaba retornasse ao sistema 
Casan. Neste sentido, espera-se 
que o Município tenha melhorias 
signifi cativas na prestação dos 
serviços de esgoto, através desta 
parceria com a Casan.

Almoxarifado Central e Ofi cina de 
Hidrômetro: duas “Casans”?

A Ofi cina de Hidrômetro, 
em Florianópolis, tem sofri-
do com o descaso da Casan. 
A limpeza do pátio não tem 
sido realizada e o estado de 
abandono é visível.  O   in-
teressante é que ao lado, no 
Almoxarifado Central, sepa-
rado apenas por uma grade 
da Ofi cina, o ambiente está 
em bom estado de conser-
vação. A  impressão  é  que  
existem duas “Casans”.
O Sindicato está preparando 

relatório para  encaminhar 
à Empresa. Aguardaremos 
a solução do problema, do 
contrário, serão tomadas as 
medidas cabíveis, a exemplo 
da denúncia encaminhada 
pelo SINTAEMA-SC à DRT, 
relativa à ETE da Lagoa da 
Conceição.

Cerimônia de entrega da ordem de 

serviço em Garopaba

Os  trabalhadores da Agência de 
Canoinhas,  no  Norte do Estado, 
tiveram um motivo a mais para 
comemorar. É que depois de 5 anos 
de ameaças e disputa na justiça 
para municipalizar o sistema, fi -
nalmente o Poder Municipal enten-
deu que o melhor caminho é a per-
manência da gestão associada, em 
parceria com a CASAN . 
O Vice-Presidente do Sindicato 

CANOINHAS

José Oliveira Mafra que  partici-
pou de atividades em defesa da 
Casan, no fi nal de 2008, inclusive 
de  audiência pública, comemorou 
junto com os trabalhadores do 
Município, participando da festa 
de fi m de ano da Agência. “2010 
encerra com grande vitória para a 
nossa categoria”, destaca o Vice-
Presidente Mafra.

Fim de ano de comemorações 

Ofi cina de Hidrômetro: abandono total

Almoxarifado Central: bom estado 

de conservação

Em visita a Itaiópolis, o Vice-Presi-
dente do Sindicato, José de Oliveira 
Mafra, pôde constatar os ínúmeros 
problemas na ETA do Município. En-
tre os principais estão o péssimo 
estado das instalações elétricas, a 
inexistência de iluminação externa, 
o comprometimento de  diversos 
equipamentos, entre outros. 
Com este quadro é fácil constatar 

que a segurança dos trabalhadores 
estão em constante risco, o que 
limita as possibilidades de apresen-
tar bons resultados. Isso é herança  
da administração do Senhor Pinótti, 
que exerceu a função de Gerente 
Regional de Mafra por quase oito 
anos e só deixou o cargo há alguns 
meses.
O Sindicato recebeu ainda outras 

denúncias que, nos últimos anos, a 
rede da Agência passou por amplia-
ção para atender interesses particu-
lares. Além do que, serviços teriam 
sido assinados e pagos, estando até 
hoje inacabados, como é o caso dos 
painéis e quadros de comando. 
Atualmente, a ETA está passando 

por uma reforma, esperamos que 
não seja apenas uma maquiagem e 
que se atenda as condições de tra-
balho e a capacidade de tratamen-
to e reservação.  O SINTAEMA-SC 
acompanhará as reformas da ETA, 
e caso as mesmas não resolvam os 
problemas, o Sindicato tomará as 
medidas cabíveis.

ITAIÓPOLIS

Sindicato   acompanha    
problemas em Itaiópolis


