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Em reunião, dia 
07/02/2012, entre o 
Presidente da CASAN, 
Dalírio Beber e os diri-
gentes do SINTAEMA-
SC, Odair, Mafra, Clau-
dio e o representante 
dos trabalhadores no 
Conselho de Adminis-
tração,  Jucélio  Pala-
dini, foram cobradas 
várias ações urgentes 
da empresa, como: 

Diretoria do Sindicato cobra decisões da CASAN

Mais uma vez, os dirigentes do 
SINTAEMA-SC reafirmaram as preocu-
pações com as municipalizações e 
cobraram da CASAN e do Governador 
uma interferência neste processo. Dalí-
rio disse estar firme na busca para man-
ter esses sistemas, bem como outros. E 
que, no caso de Penha tem feito todo 
esforço necessário para recuperar o 
sistema, mas o Prefeito está irredutível. 
Diante disso, a CASAN e o SINTAEMA-
SC devem articular uma Audiência 
Pública na cidade, o mais rápido possí-
vel. Já está sendo elaborado um mate-
rial, a ser distribuído para a população, 
que alerta sobre o valor que pode ser 
investido no sistema de esgoto local. 
Valor que o Prefeito está abrindo mão 
para  municipalizar os serviços. 

Em Imbituba, a CASAN está acertan-
do uma renovação do contrato para 
mais um ano. Enquanto isso, de acordo 
com o diretor Osni, deve ser elaborado 
o contrato de programa com IMBITUBA.

Segundo Dalírio, esse assunto está 
sob responsabilidade do conselheiro 
Pedro Bittencourt e, o mesmo ficou de 
relatar seu voto quanto à continuação, 
ou não, do pagamento. 

Para nós, isso não é suficiente, pois 
é um beneficio conquistado há muito 
tempo e deve ser mantido. A CASAN 
tem como garantir sua permanência. 
Basta ter vontade. Vamos continuar 
cobrando! 

Sugerimos a todos que liguem para 
todos conselheiros da direção da 
CASAN para cobrar a manutenção do 
abono natalino para os aposentados 
via PDVI. 

Os dirigentes do SINDICATO e o 
representante dos trabalhadores no 
Conselho foram bem objetivos quanto à 
exigência da realização da eleição. Até 
porque este assunto já havia sido trata-
do na reunião do Conselho  de Adminis-
tração da CASAN pelo nosso represen-
tante, Paladini. Também já havíamos 
encaminhado oficio n°136/11 para a 
Direção a CASAN sobre a solicitação. E 
o que tivemos de retorno nas duas situ-
ações? No Conselho, houve uma nega-
tiva  e, por parte da diretoria da CASAN, 
não houve resposta.

Novamente cobrado em reunião com 
o presidente da Companhia, Dalirio 
Beber, este solicitou um prazo até que a 
ADIN n° 1229 (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) entre na pauta do Supre-
mo Tribunal Federal. Para nós isso não 
significa nada. Enquanto não for julga-
da a ADIN, a Constituição Estadual, em 
seu Art. 14, inciso II, está em vigor. Por 
isso, estaremos lançando a eleição o 
mais rápido possível. Queremos apro-
veitar a realização das assembleias de 
aprovação de Pauta de Reivindicações 
para acertar detalhes como: a Comis-
são Eleitoral, o regimento, e outros pon-
tos.

Falta estrutura em Rio do Sul Eleição do representante dos
 trabalhadores na Direção 
Executiva da CASANDesde a última enchente ocorrida 

em setembro de 2011, nada ou quase 
nada foi feito para melhorar as condi-
ções de trabalho dos nossos servidores 
e o atendimento aos nossos clientes.

A CASAN precisa acertar a estrutura 
física na parte operacional e comercial, 
bem como aumentar a capacidade de 
tratamento da ETA da cidade. 

O presidente do SINDICATO esteve 
no local e se reuniu com os trabalhado-
res que relataram as dificuldades. E, 
logo após, Odair esteve com o superin-
tendente Cezar Cunha, que ouviu os 
problemas enfrentados pela categoria 
não só de Rio do Sul, mas de toda a 
região. Cezar Cunha se mostrou sensi-
bilizado. O diretor administrativo Arnal-
do, soube também das dificuldades por 
meio de um abaixo-assinado elaborado 
pelos trabalhadores da Agência de Rio 
do Sul e, em reunião com diretores do 
SINTAEMA-SC o presidente da empre-
sa, Dalírio Beber também ficou ciente. 

Esperamos que a direção da CASAN  
não fique somente sensível ao caso,  
mas que sejam tomadas decisões con-
cretas. 

Vamos cobrar e nos mobilizar para 
melhorar a vida daqueles que cum-
prem com eficiência e determinação as 
tarefas do dia a dia na CASAN.

Pagamento do abono natalino
para os aposentados do PDVI

Municipalizações dos sistemas
em Penha e Imbituba

Na reunião, estiveram presentes Cláudio Schuck, José Mafra, 
Jucélio Paladini, Odair Rogério e Dalírio Beber
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