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Em reunião reali-
zada dia 28 de feve-
reiro, durante visita à 
Agência de Rio do 
Sul, o diretor admi-
nistrativo da CASAN, 
Arnaldo Venício de 
Souza, deu prazo de 
30 dias para o supe-
rintendente Cesar 
Cunha apresentar à diretoria um pro-
jeto de melhorias no local.

A pedido do SINTAEMA-SC e dos ser-
vidores, o diretor Arnaldo, o assessor 
Antônio Karlo de Sá e o superinten-
dente da Norte Vale, Cesar Cunha esti-
veram na agência para averiguarem 
as dificuldades vividas pelos trabalha-
dores, desde a enchente ocorrida em 
setembro passado.     

As melhorias, já foram exigidas 
pelos servidores de Rio do Sul em abai-
xo assinado entregue por dirigentes 
do Sindicato à diretoria da CASAN que 
resultou na reunião com o presidente 
da Companhia, Dalírio Beber, dia 7 de 
fevereiro. Entre as reclamações estão: 
falta de estrutura, de mais banheiros, 

CASAN promete melhorias
 na Agência de Rio do Sul

As Assembleias Regionais de dis-
cussão da Pré-Pauta de Reivindica-
ções estão acontecendo em todo o 
Estado, desde 23/02. 

Além disso, o Sindicato está defi-
nindo com  a categoria um PLANO DE 
LUTAS com o objetivo de construir-
mos a luta, a unidade e a organização 
da Campanha Salarial. A entrega da 
Pauta de Reivindicações ao Presiden-
te da CASAN deve ocorrer dia 22/03.  

Audiência Pública vai debater
municipalização/privatização 

PENHA

de vestiário, de gara-
gens, de local ade-
quado para guardar 
equipamentos.

Os representantes 
da empresa se reuni-
ram com o presiden-
te do Sindicato, Odair 
Rogério, com o chefe 
da Agência, Pedro 

Furlan Pereira e com o servidor Luiz 
Correia. Ficaram acertadas a reestru-
turação e as reformas necessárias 
para abrigar todos os servidores na 
superintendência, tanto os da Área de 
manutenção e da operação quanto da 
área comercial. A superintendência 
não corre riscos de alagamento, caso 
ocorram novas enchentes.

Após a apresentação do projeto, 
que deve ficar pronto em 30 dias, o 
prazo combinado para o fim das obras 
é de um ano. Em negociação, os servi-
dores da manutenção aceitaram ficar 
TEMPORARIAMENTE na Rua XV, que 
também deverá ter melhorias para 
garantir condições de trabalho. 

O SINTAEMA- SC está de olho!  

Plano de lutas da Campanha Salarial 2012/2013

Assembleia realizada na Matriz,
 em Florianópolis,dia 29/02. 

Odair e Arnaldo de Souza, em reunião. 

Neste dia 7 de 
março, às 
19h30, será 
realizada, em 
Penha, uma 
Audiência 
Pública para 
discutir o 
processo de 
municipalização

/privatização do sistema de água 
e esgoto. A Audiência acontecerá 
no Salão Paroquial da Igreja 
Matriz Nossa Sra de Penha (Av. 
Manoel Henrique de Assis, 
n°10). É chamada pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas, 
empresários do ramo de hotel e 
indústria e tem o apoio do 
SINTAEMA-SC, CASAN, Igreja 
Matriz e rádio comunitária Pérola. 
O Sindicato é contra as 
municipalizações/privatizações e 
tem buscado, junto à Prefeitura, 
reverter o processo efetivado em 
Penha, dezembro passado. Pois a 
municipalização/privatização 
aconteceu mesmo após a CASAN 
anunciar investimentos de R$ 72 
milhões, por meio de 
financiamento com a JICA 
(agência japonesa), para 
implantação de rede de 
tratamento de esgoto no 
município. As primeiras etapas do 
projeto financiado pelo banco 
japonês começaram a sair do 
papel no mês passado. Agora, 
resta à Prefeitura de Penha o bom 
senso de reafirmar seu 
compromisso com a CASAN, pelo 
bem público, em favor da 
comunidade. 
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