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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 592 I 04/10/2011 I Filiado à 

 Organizações populares e sindi-
cais, e entre elas o SINTAEMA, convo-
cam a população para um ato em defesa 
do Hospital Florianópolis e da Educa-
ção Pública, Gratuita e de Qualidade a 
partir das 9 horas do dia 15 de outubro 
em frente à Praça Nossa Senhora, no 
Estreito, em Florianópolis. Movimen-
tos sociais e sindicais defendem a manu-
tenção do Hospital Florianópolis como 
entidade pública, são contra a sua priva-
tização ou gestão por uma OS (Organi-
zação Social), e defendem aplicação de 
10% do PIB (Produto Interno Bruto) em 
Educação. As entidades denunciam a real 
política do governo Raimundo Colom-
bo, que quer transferir hospitais públicos 
para Organizações Sociais (OS), o que 
na prática beneficia apenas os empresá-

Sindicato defende serviço público

 A cada dia que passa, fica mais 
claro que a Direção da CASAN tem lado: 
para os amigos do rei, as regalias, e para os 
trabalhadores, cortes, cancelamentos de be-
nefícios e, agora, a diminuição das diárias.
 Desde 16 de setembro, o Sindicato 
aguarda resposta de um ofício que solicita 
reunião com o Diretor Administrativo, para 
tratar sobre as diárias e o vale-transporte. 
Até o fechamento deste Bomba, não fomos 
informados de uma agenda com o Diretor.
 Quem vai apertar o cinto com essa 
história toda são os servidores, enquanto di-
retores e superintendentes recebem polpu-
das diárias.
 O Sindicato aguarda a reunião 
com o Diretor Administrativo para en-
caminhar soluções.

 O Sindicato encaminha me-
didas jurídicas e políticas para ga-
rantir a volta da incorporação da 
vantagem pessoal, retirada arbitra-
riamente pela Direção da empresa.
 A Direção da CASAN no-
tificou a um grupo de trabalha-
dores sobre a suspensão, a partir 
de setembro, da incorporação de 
vantagem pessoal (rubrica 051).
 O Procurador do Sindicato, 
Dr. Almir, e o Diretor Américo partici-
param de reunião com a Procuradoria 
Geral da Empresa, em que estiveram 

presentes os Drs.  Haneron e Rafael.
 A posição determinada 
pelo Jurídico da CASAN é aca-
tar a recomendação do Tribunal 
de Contas do Estado, ou seja, can-
celar o pagamento da vantagem.
 O Diretor Américo e o Dr. Almir 
solicitaram cópia da CI da Procuradoria 
Geral, que fundamentou o cancelamen-
to do benefício, o que não foi atendido.
 Para o Sindicato, a medida 
cheira a mais um ataque contra a ca-
tegoria. Por isso, vamos buscar todas 
as alternativas jurídicas e políticas pos-

síveis para recuperar a incorporação, 
que já faz parte dos rendimentos des-
tes funcionários há quase três décadas. 
 Todos os servidores que so-
freram o cancelamento da rubrica 
051 devem entrar em contato com o 
Sindicato, através da Dirigente Ja-
nete ou da Funcionária Gisele, dei-
xando nome, matrícula e a circular 
informando o cancelamento da VAN-
TAGEM PESSOAL INCORPORA-
DA, para fazer parte de nossa defesa.

Sindicato na luta para manter incorporação da vantagem pessoal

 O vale-transporte de funcioná-
rios de algumas Agências não vem sen-
do disponibilizado a tempo. Essa desor-
ganização é fruto da tal reestruturação 

da CASAN, que o Sindicato se opõe. As 
Agências perderam a autonomia finan-
ceira, técnica e política para tomar as 
decisões com maior rapidez e eficiência. 

O Sindicato alertou a Empresa sobre o 
problema. No CIOM, em Florianópolis, 
o fato se repete. Ou os responsáveis  to-
mam providências, ou vamos parar!

Empresa diminui diárias.
Mas só do trabalhador

Vale-transporte deve estar na mão do servidor na data certa

SINTAEMA em defesa do HF e da Educação Pública

rios, e o sucateamento de escolas estaduais. 
Duas manifestações com os mesmos ob-
jetivos foram realizadas em Florianópolis, 
no dia 29 de setembro, no TICEN, e em 
frente ao Instituto Federal de Educação.


