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Estão acontecendo, duran-
te este mês de fevereiro, 
as Assembleias Regionais 

para a discussão da Pré-

pauta de Reivindicações.
Com grande participação 

da categoria, o SINTAEMA-
SC tem  mobilizado  os  
trabalhadores de todo o 

Assembleias regionais 

mobilizam a categoria

Na tarde do dia 11/02, os mem-
bros da Diretoria do SINTAEMA-SC 
Odair Rogério da Silva e Élvio da 
Rosa, juntamente com o servidor 
da Agência local, Israel Bonin es-
tiveram reunidos com o Prefeito 
de Bom Retiro, José Antônio Melo 
(PP).
O encontro teve como objetivo 

auxiliar nas negociações entre o 
Município e a Casan, para que am-
bas fi rmem contrato de prestação 
de serviços de água. Na oportuni-
dade, os Dirigentes Sindicais pu-
deram perceber que o Prefeito 
não tem disposição em munici-
palizar o sistema. Ao contrário, o 
que falta é a Casan acionar todas 
as áreas envolvidas para acelerar 
o contrato.
Segundo o Prefeito, o impasse 

está na compra de 
um terreno para 
instalar a estação 
de tratamento, 
mas este teria um 
custo baixo. As-
sim sendo, o SIN-
TAEMA-SC acom-
panhará todas as 
tratativas pelas 
partes envolvidas, 
na defesa de que 
Bom Retiro esteja 
no sistema Casan. 
Na reunião, o 

Prefeito colocou que foi procu-
rado por três empresas privadas 
que desejam prestar os serviços, 
senda uma de Goiás, outra de 
São Paulo e a última da cidade 
de Brusque. Nós do SINTAEMA-SC 

Dirigentes do SINTAEMA-SC reúnem-se com Prefeito de Bom Retiro

não aceitamos que a Casan perca 
sistemas por falta  de  investi-
mentos  ou  por  incompetência  
administrativa.

Odair Rogério da Silva e Élvio da Rosa com  o 
Prefeito de Bom Retiro, José Antônio Melo

Finalmente a Casan 
começou a atender ao 
disposto no Termo de 
Acordo, assinado em 
23/12/2008, relativo à 
gratifi cação por acúmu-
lo de função para diri-
gir veículos.
Em 16/02 o Sindicato 

recebeu comunicação 
da Empresa solicitando 
a indicação dos seus 
representantes para 
compor a Comissão 

Paritária para Análise 

de Acidentes e Multas 

de Trânsito.

A Comissão Paritária 
será formada por seis 

Casan constitui Comissão para Análise 

de Acidentes e Multas de Trânsito

Estado para a Campanha 
Salarial 2011.
As Assembleias continuam 

até o início do mês de mar-
ço. Na Grande Florianópo-
lis, o calendário sofreu al-
gumas alterações. Já foram 
realizadas assembleias na 
ETA Cubatão, São José, Cos-
ta Norte e Biguaçu. Estão  
mantidas  as  assembleias 
do CIOM e da Matriz.
Fique atento ao calendário 

e participe da Assembleia 
em sua região. A união e a 
mobilização são essenciais 
para obtermos avanços!

indicações da Casan e 
seis do SINTAEMA-SC, 
sendo três titulares e 
três suplentes de cada. 
O Sindicato indicou 
como titulares José de 
Oliveira Mafra, Luiz 
Carlos Goulart e Janete 
Geraci Vieira. São su-
plentes Odair Rogério 
da Silva, Geovani da 
Silva e Laerte Salvador.
A expectativa é que a 

Empresa cumpra com 
os demais pontos deste 
Termo de Acordo, ga-
rantindo o compromisso 
assinado com o Sindi-
cato.



Há cerca de um mês, foi 
constatado problemas de 
contaminação na água que 
abastecia os trabalhadores 
da ETE Insular.
O SINTAEMA-SC, através do 

Diretor Oredes de Agapito, 
esteve no local para verifi -
car as condições apontadas 
pelos funcionários.
Como medida, o Sindica-

Resolvido problema na ETE Insular

“Sonha e serás livre de espírito... luta e serás livre na vida”.
Che Guevara

SINTAEMA-SC na TV Floripa
A cada quinze dias o Sin-

dicato tem horário no pro-
grama Floripa em Foco, na 
TV Floripa (Canal 4, da NET). 
O programa vai ao ar às se-
gunda-feiras. Nosso horário 

Conforme noticiou o Jornal 
de Santa Catarina, em maté-
ria do dia 19/02, a 5ª Turma 
do Tribunal Superior  do  Tra-
balho (TST) negou provimento 
do agravo de instrumento, 
proposto pelo Sindicato, que 
tentava reverter a decisão 
que desobrigava a Casan de 
pagar o valor de reajuste sala-
rial relativo aos anos de 1989 
e 1990.
Informamos que a assesso-

ria jurídica do SINTAEMA-SC 
aguarda o retorno do processo 
de Brasília, para dar continui-
dade a execução da sentença 

IPC 1989/1990:
continua a 

luta judicial
O SINTAEMA-SC, através do 

Diretor Gilmar de Paulo, es-
teve presente no ato de apre-
sentação e assinatura do Plano 
Municipal Integrado de Sanea-
mento, na última segunda-
feira, 21/02. O evento ocor-
reu na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e contou com a 
presença de diversas autori-
dades.
O Plano, que prevê ações na 

área de saneamento para os 
próximos 20 anos, será en-
caminhado para a Câmara de 
Vereadores para discussão e 
aprovação fi nal.
O SINTAEMA-SC, que faz par-

te do Conselho Municipal de 
Saneamento, indicou como   
seus  representantes  para os 
próximos dois anos de gestão 
na Entidade, a Dirigente Sindi-
cal Laura da Câmara Azevedo,  
como  titular e o Dirigente 
Claudio Schuck como suplente. 
Com a aprovação do Plano, 
caberá ao Conselho fi scalizar 
e cobrar das autoridades com-
petentes a execução das ações 
previstas para o saneamento  
em  Florianópolis. 

SINTAEMA-SC indica 

novos representantes

para o Conselho de

 Saneamento

é das 15h às 15h30m e nossa 
próxima participação será 
no dia 28/02.
Você também pode assistir 

ao vivo através do site da 
TV: www.tvfl oripa.org.br 

e ver o alcance da decisão 
que determinou a compensa-
ção de valores, que entende o 
Sindicato ser indevido.  Após 
a análise e nova quantifi ca-
ção dos valores devidos pela 
Empresa, serão adotados pro-
cedimentos jurídicos com a 
fi nalidade de buscar o resta-
belecimento da decisão, com 
a exclusão da  compensação.  
O  Sindicato   fornencerá  in-
formações  mais  detalhadas 
através da sua página na in-
ternet (www.sintaema.org.
br), mantendo os trabalha-
dores informados.

Florianópolis

to comunicou à chefi a da 
ETAEque, após o contato, 
tomou as providências ne-
cessárias para  a   resolução  
do  problema.
O Diretor Oredes esteve 

novamente  na  ETE  Insular 
no  dia  24/02  e  constatou 
que a questão da contami-
nação da água foi, de fato,  
resolvida.


