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Nos dias 01 e 02 de fevereiro, em 
Florianópolis,  ocorreu   a   segunda  
Reunião da Direção Estadual do SIN-

Reunião da Direção Estadual defl agra Campanha Salarial
TAEMA-SC, da gestão 2011/2013. 
No encontro, os Dirigentes Sindicais 

deram início à Campanha Salarial, 
debatendo a proposta da Pré-pauta 
de Reivindicações, já disponível na 
íntegra no site do Sindicato e sinte-
tizada no Conexão 165, o calendá-
rio de Assembleias Regionais, que 
terão início dia 14 de fevereiro e o 
Plano de Lutas para 2011. 
Outro ponto defi nido foi a Eleição 

dos Delegados de Base, onde se 
aprovou que a Direção Executiva do 
Sindicato será responsável por ela-
borar todo o processo eleitoral.
A Reunião deliberou a alteração da 

data do 1º Congresso do SINTAEMA-
SC para os dias 07, 08 e 09 de setem-
bro, devido ao pouco tempo para se 
organizar um evento que apresente 
propostas para o fortalecimento da 
Casan e os rumos do saneamento em 
Santa Catarina.
Para Odair Rogério da Silva, a reu-

nião foi um passo importante na 
construção da pauta do Sindicato 
para 2011. “Conseguimos debater 
todos os pontos necessários para 
construirmos a luta deste ano, a ex-
pectativa agora é realizar boas As-
sembleias Regionais”, concluiu.
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Em fevereiro/2011 deverá 
ser consignada pela Casan 
na folha de pagamento: a 
quitação de 1 (uma) refe-
rência (5%) para o grupo de 
empregados entre 4,01 (4 
anos e 1 mês) a 16 anos 
de Empresa, atingidos com 
a alteração do novo piso 
salarial e de 2 (duas) refe-
rências (10%) para o grupo 
de empregados com mais 
de 16 anos de Empresa, 
atingidos pelo novo piso 
salarial.
A partir de janeiro de 2011 

as progressões salariais 
por antiguidade (1,64%) 
serão concedidas a cada 2 
anos, no mês de admissão 
do empregado, respeitan-
do as regras defi nidas nesta 
forma de movimentação.

ATENÇÃO: QUITAÇÃO DA 
PROMOÇÃO VERTICAL

Reunião da Direção Estadual

Presidente Dalírio recebe Sindicato e técnicos da SMA
Na última segunda-feira (07/02) o 

Presidente da Casan, Dalírio Beber, re-
cebeu o Presidente do SINTAEMA-SC, 
Odair Rogério da Silva, o Conselheiro 
Jucélio Paladini e os Técnicos da Supe-
rintendência de Meio Ambiente (SMA), 
Vanessa dos Santos, Alexandre Trevisan 
e Dauzelei Benetton. Também esteve 
presente Fábio Krieger, Diretor Téc-
nico, responsável pelo setor que deve 
abrigar a nova Gerência de Meio Am-
biente (GMA).
Na reunião discutiu-se a extinção da 

SMA e criação da GMA, onde Odair e 
Paladini expuseram mais uma vez que 
é preciso pensar a Casan como um 
todo e não de forma setorizada. Acre-
ditamos que o excesso de Diretores e 
Superintendências não corresponde à 
realidade, desta forma um novo orga-
nograma para a Casan se faz necessá-
rio para o seu fortalecimento e bom 
desempenho.
Os técnicos defenderam a posição 

de manutenção da SMA, alegando que 

além da grande demanda interna, tam-
bém impõem-se à Empresa uma cono-
tação negativa, com a redução de uma 
área que está em evidência em todo o 
mundo.
Dalírio pediu a compreensão de todos 

os presentes, mantendo a posição so-
bre a extinção da SMA. Comprometeu-
se que, se os resultados obtidos forem 
negativos no decorrer de 4 meses, ad-
mite rever a decisão.

Reunião com Dalírio Beber sobre a 

extinção da SMA


