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Assembleias Regionais encerram com clima de 
unidade entre a categoria

A
Campanha Sala-
rial 2011 começou 
com grande partici-
pação da catego-

ria. Nas últimas semanas, 
o SINTAEMA-SC realizou 44  
Assembleias Regionais, de-
batendo com mais de 600 
trabalhadores de todo o Es-
tado, a Pré-Pauta de Reivin-
dicações.

A proposta apresentada 
pela Direção do Sindicato 
recebeu acréscimos e contri-
buições, mas foi aprovada, 
por unanimidade. Um pro-
cesso democrático que pos-
sibilitou a todos emitir suas 
opiniões e sugestões. 

“A  categoria  sai  com  
muita   unidade   deste   pro-
cesso  de   elaboração  das    
nossas  reivindicações.  Va-
mos  construir   uma  Cam-

panha Salarial vitoriosa e  
que contemple os anseios 
dos trabalhadores”, enfati-
zou Américo Santos Filho,  
Secretário Geral do SINTAE-
MA-SC.

Nas assembleias também 
aprovou-se a Contribuição 
Confederativa, com o apoio 
da maciça maioria  dos tra-
balhadores. Foram 584 votos 
a favor, 10 votos contra e ne-
nhuma abstenção. 

Além disso, a categoria 
defi niu um Plano de Lutas, 
com atividades previstas já 
para o mês de março. “Agora 
é seguirmos confi antes, pois 
só com muita determinação e 
luta é que garantiremos mais 
uma vitória   para os trabal-
hadores da Casan”, afi rma 
Odair Rogério da Silva, Presi-
dente do Sindicato.

Contra toda a forma de opressão
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mulheres protestando, 1941. Tela de Di 

Cavalcanti, pintor brasileiro

1. Assembleia no CIOM

2. Trabalhadores reunidos em Canoinhas

3. Assembleia realizada na Matriz

No curso da luta dos povos, a 
bandeira da emancipação das 
mulheres ganhou força e che-
ga ao século XXI carregada de 
vitórias. No entanto, os números 
ainda apontam a opressão de 
gênero como uma constante 
em nossa sociedade. A violência 
contra a mulher ainda atinge 
índices elevados.  No   Brasil,   
a cada  dois  minutos,   cinco  
mulheres são espancadas. Se-
gundo dados do Observatório 
de Igualdade de Gênero do 

Governo Federal, 3,4 milhões 
de jovens entre 18 e 24 anos 
não estuda nem trabalha. Os 
motivos são a maternidade e o 
casamento. Em consequência, 
as jovens mulheres farão uma 
entrada tardia e menos qualifi -
cada no mercado de trabalho.
Neste 8 de março, será mais um 
dia de luta para as mulheres, 
por igualdade de gênero. Va-
mos as ruas! O SINTAEMA-SC faz 
parte dessa luta!
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H 
á quase uma década o SIN-
TAEMA-SC defende  a  refor-
mulação   da   estrutura  ad-

ministrativa da Casan. A proposta 
foi reafi rmada pelo Presidente do 
Sindicato, Odair Rogério da Silva e 
pelo Representante dos Trabalha-
dores no Conselho de Administra-

torias Adjuntas e 4 Superintendên-
cias Regionais. Isto é um absurdo, 
pois tal número é desnecessário 
para o bom andamento das ativi-
dades da Empresa. “A Casan  ne-
cessita de uma estrutura com no 
máximo 5 Diretorias. O que falta 
são mais funcionários que possam 
atender a população”, afi rma Jucé-
lio Paladini.

Segundo, o Presidente do SINTAE-
MA-SC, é preciso enxugar o número 
de diretorias e contratar mais ser-
vidores para o bom funcionamento 
da Empresa. “Somente com a elimi-
nação de 8 Diretorias será possível 
contratar cerca de 100 empregados 
para trabalhar na manutenção e  
operação dos sistemas de água e es-
goto, o que ampliaria a capacidade 
de prestação de serviços da Casan, 
destaca Odair Rogério da Silva.

Casan precisa urgente de reestruturação administrativa
ção, Jucélio Paladini, durante 
a primeira Assembleia Geral 
dos acionistas deste ano e na 
reunião do Conselho de  Ad-
ministração, ocorridas em três 
de fevereiro.

Na oportunidade Odair e 
Paladini entregaram um docu-
mento, transcrito em ata das 
mesmas, contendo a síntese 
da proposta defendida pelos 
trabalhadores. Idêntico docu-
mento também foi entregue 
ao Governador Raimundo Co-

lombo. Na proposta de reestrutu-
ração administrativa, entre outros 
pontos, os trabalhadores defendem 
uma redução drástica no número de 
Diretorias da Casan e nas funções 
gratifi cadas.

A Empresa conta hoje com 11 Di-
retorias Executivas, além de 2 Dire-

No  dia  25/02,  a  Coor-
denação dos  Movimentos  
Sociais (CMS) realizou, 
em SP, a sua 9ª Plenária 
Nacional. Cerca de 100 
pessoas participaram  da    
atividade,  representan-
do entidades de diversos 
Estados. Odair Rogério 
da Silva, Presidente do 
SINTAEMA-SC, esteve pre-
sente à reunião que teve 
como principal tema o for-
talecimento da unidade 
entre a CMS e as Centrais 
Sindicais. A proposta tem em 
seu centro à necessidade de se 
intensifi car a luta conjunta dos 
movimentos sociais para que o 
Governo de Dilma Rousseff colo-
que em prática o Projeto Brasil, 
aprovado em 2010 durante a 
Plenária Nacional da CMS. 
Entidades como a CTB, a CGTB, 

a Marcha Mundial de Mulheres, a 
CUT, a UNEGRO, a UNE e o MST 
fi zeram duras críticas à postura 
do governo em relação à votação 
do Salário Mínimo e à política 
monetária conservadora. O en-
tendimento geral é de que, para 

ampliar os avanços conquista-
dos no último período, é funda-
mental intensa mobilização da 
sociedade. A plenária aprovou 
eixos relativos à agenda unifi ca-
da dos movimentos para 2011, 
como a distribuição de renda, o 
fi m do monopólio das comunica-
ções, não à criminalização dos 
movimentos sociais, reforma 
agrária e urbana, fi m da vio-
lência às mulheres e crianças, 
pela educação e saúde, pela re-
forma política,  pela  redução  
da  jornada de trabalho,  entre  
outros.

 Plenária Nacional da CMS reune
movimentos de todo o Brasil

Diretoria do SINTAEMA-SC
 visita CASANPREV

Na última terça-feira (01/03), a 
Diretoria do Sindicato esteve  

reunida com  a  Diretoria  da CASAN-
PREV. A reunião teve como objetivo, 
entre outros, sanar  dúvidas aponta-
das pela categoria, dentre as quais, 
a condicionante de estar inscrito na 
CASANPREV para aderir ao PDVI. Se-
gundo os Diretores da CASANPREV 
não é necessário cumprir este crité-
rio. Agora, cabe a Casan rever esta 
decisão.

O encontro foi um importante mo-
mento para ampliar a comunicação 
entre as Entidades, além de propor-
cionar a troca de experiências acer-
ca de pautas comuns entre a CASAN-
PREV e o SINTAEMA-SC

Na foto: os Diretores do SINTAEMA-SC Américo dos San-

tos Filho, Odair Rogério da Silva, Mário Dias, Oredes de 

Agapito, José de Oliveira Mafra e os Diretores da CASAN-

PREV Adir Alcides de Oliveira e Fernando Barros

Odair na Plenária da CMS


