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Decisão judicial, expedi-
da pelo Juiz  Rafael Osório 
Cassiano, determinou que 
a Casan assuma o sistema 
de água do Município de 
Garuva, atualmente sob a 
responsabilidade da Em-
presa particular Águas do 
Kiriri, que tem como  pro-
prietário o Senhor Paulo 
Paese.

Casan ganha na justiça gestão de sistema privado em Garuva
Conforme a determina-

ção, a Casan  tem   até   
maio   para    executar to-
das as ligações de água em 
seu sistema.
No entanto, o proprie-

tário desta rede de água, 
comanda a Rádio Comuni-
tária de Garuva, onde ini-
ciou uma forte campanha 
contra a Casan.

Na manhã do dia 28 de janeiro 
os representantes do SINTAEMA-
SC, Odair Rogério da Silva, Mário 
Dias, José de Oliveira Mafra e 
Oredes de Agapito reuniram-se 
com o novo Presidente da Casan, 
Dalírio Beber. 
Os Dirigentes Sindicais apre-

sentaram preocupações acerca  
da  situação da Casan, frente às 
investidas de municipalização/
privatização dos sistemas.  

MUNICÍPIOS

Dalírio Beber recebe Dirigentes do SINTAEMA-SC
contro entre a Direção da Casan, 
técnicos da área, Sindicato e o 
Representante dos Trabalhadores 
no Conselho de Administração da 
Casan, Jucélio Paladini.
Para Dalírio Beber, o encontro 

não seria um problema, podendo 
até acontecer antes da reunião 
do Conselho de Administração da 
Casan.
Dentro da pauta prevista, os Di-

rigentes apresentaram as formas 
de organização dos trabalha-
dores, frente às demandas 
por eles encaminhadas. Neste 
sentido, esperamos que a nova 
Direção da Casan não inviabilize 
a organização dos trabalhadores, 
no que diz  respeito  às  Assem-
bleias Regionais, Assembleias 
Estaduais e reuniões da Direção 
Plena, Executiva e liberação de 
Dirigentes Sindicais.
Da mesma forma que o Presi-

dente recebeu as nossas reivin-
dicações nos pontos anteriores, 
ele também se mostrou sensível 
a estas colocações.

A partir de agora é preciso 
unir forças entre trabalha-
dores, Sindicato e Casan, 
no intuito de defender os 
interesses da população 
de Garuva e de Santa Ca-
tarina, impedindo que ini-
ciativas privatistas sejam 
vitoriosas nesta batalha 
política e judicial.

Beber reafi rmou o 
compromisso em for-
talecer a Empresa.
Outro ponto impor-

tante de pauta foi a 
situação da FUCAS, 
onde o Sindicato foi 
incisivo   em  de-
fender os interesses 
dos trabalhadores. 
Se houver qualquer 
tipo de negociação 
entre Casan e a FU-
CAS, queremos fazer 
parte das discussões. 

O Presidente diz estar de acordo 
com nossa reivindicação e caso 
isso venha acontecer, o Sindicato 
será acionado para discutir alter-
nativas. 
Outra questão relevante aborda-

da pelos Diretores do SINTAEMA-SC 
foi a transferência da Superin-
tendência de Meio Ambiente 
(SMA), para a Gerência de Meio 
Ambiente, vinculada a Diretoria 
Técnica. Para tanto,  Odair  re-
afi rmou a necessidade de um en-

Dirigentes do SINTAEMA-SC em reunião 

com o Presidente da Casan Dalírio Beber



Casan extingue Superintendência de Meio Ambiente

Atendendo a convite dos   tra-
balhadores do SAMAE de Araran-
guá, os Diretores do Sindicato, 
José Henrique dos Santos, Mário 
Dias e Oredes de Agapito, par-
ticiparam de uma reunião no Mu-
nicípio.
O encontro entre os trabalha-

dores e os Dirigentes Sindicais 
teve como objetivo discutir a 
possível representação dos ser-
vidores do SAMAE de Araranguá 
pelo SINTAEMA-SC.
Neste primeiro encontro, os Di-
ERRATA: Atenção!
No calendário de Assembleias Regionais (constante no CONEXÃO Nº 165, página 4) foram feitas as seguintes alterações:
- 1) Exclusão das Assembleias de Massaranduba e Campo Erê;
- 2) Alteração do horário da Assembleia de São Joaquim de 14h para 8h;
- 3) Inclusão de Assembleia em Mafra, dia 22/02, às 14h, na Casan. 

Nos dias 01 e 02 de fevereiro 
de 2011  ocorrerá,  em  Flo-
rianópolis, a primeira reunião 
de 2011 da Direção Estadual 
do Sindicato.
Na pauta para o debate estará 

a Pré-pauta de Reivindicações 
e a largada para a Campanha 
Salarial 2011/2012. 

Sindicato reúne-se com trabalhadores 
do SAMAE de Araranguá

Através da resolução nº 001/2011, 
o Presidente da Casan, Dalírio Beber, 
extinguiu a Superintendência de Meio 
Ambiente (SMA) e criou a Gerência 
de  Recursos  Hídricos  e  Meio  Am-
biente, vinculada à Diretoria Técnica 
da Empresa.
O Sindicato acredita que o Presi-

dente não tenha percebido que ao 
tomar esta decisão, a Casan está na 
contramão da nova ordem mundial 
que é a recuperação, manutenção 
e preservação do meio ambiente. 
Afi nal, ela reduz as iniciativas da 
Empresa para a área que tem se 
mostrado cada vez mais necessária 
na ampliação de novos sistemas.
Os dirigentes do SINTAEMA-SC esti-

veram reunidos com os servidores da 
SMA e tem como entendimento que 
não se pode retroceder no trato com 
as questões relacionadas ao meio 
ambiente. O caminho deve ser do 
fortalecimento da área, pois além 

de ser uma atividade fi m 
da Empresa, o tema está 
na ordem do dia em todo 
o mundo.
O Representante dos 

Trabalhadores no  Con-
selho de Administração da  
Casan,   JUCÉLIO   PALADI-
NI, protocolou documento 
manifestando opinião, 
com a  assinatura  dos  
representantes  das  várias  
categorias que compõem 
a classe. Também solici-
tou uma reunião entre o 
Presidente da Empresa e os técnicos 
da área para que se faça um debate 
sobre a melhor decisão a ser tomada.
Ao reunirem-se com os técnicos da 

SMA, os Dirigentes do SINTAEMA-SC re-
afi rmaram a necessidade do encontro 
entre técnicos de meio ambiente e o 
Presidente da Casan. Nós da Direção 
do SINTAEMA-SC, bem como os pro-

fi ssionais da área e o Representante  
dos Trabalhadores  no  Conselho  de  
Administração da Casan, Jucélio Pala-
dini, temos a convicção que o Diretor 
Presidente da Empresa terá a sensibi-
lidade de rever sua decisão mantendo 
e fortalecendo a atual estrutura.

Lamentavelmente, no mês de ja-
neiro de 2011, o vale transporte e 
o vale plantão de alguns servidores 
lotados no CIOM de Florianópolis ti-
veram atraso de 17 dias para o paga-
mento.
Diante das justas reclamações dos 

trabalhadores, o Sindicato procurou 
intervir, através dos seus Diretores 
Oredes de Agapito, Maristela Cechi-
nel e outros, no sentido de buscar 
soluções para o problema.
Após os contatos com o Diretor da 

Região Metropolitana, Pedro Roberto 
Abel, com a Gerente de Recursos Hu-
manos, Rita Volpato e o responsável 
da área, Flavio Aristides da Silva, 
conseguimos solucionar o problema.
Esperamos que fatos como esses 

não se repitam, caso contrário, bus-
caremos as medidas cabíveis para 
evitar  mais   transtornos   aos   tra-
balhadores da Casan.

Atraso no pagamento do 
vale transporte e 

vale plantão no CIOM

retores colocaram o Sindicato à 
disposição dos trabalhadores, 
de forma  que,   se concretiza-
da   a  representação, possam se 
efetivar melhorias de salários e 
condições de trabalho à catego-
ria.
A proposta inicial é que sejam 

organizados outros encontros, 
com a presença de mais  trabalha-
dores, para aprofundar o debate 
sobre a fi liação dos servidores do 
SAMAE ao SINTAEMA-SC.

Reunião da Direção Estadual do SINTAEMA-SC

Reunião com técnicos da SMA


