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A paralisação, realizada 
das 8 às 10 horas no dia 30 
de março, contra a escala 
ilegal que a CASAN está 
tentando implantar em Con-
córdia, e com certeza, num 
segundo momento, em 
todo o Estado, demonstrou 
que estamos  organizados 
e mobilizados na defesa de 
mais um direito ameaçado 
pela má gestão da CASAN. 
Foram paralisadas 100% 
das atividades em várias 
Agências, nas áreas de 
manutenção e operação. 

Enquanto o SINDICATO 
vem tentando provar ser 
possível a implantação de 
uma jornada de 30 horas 
semanais com atendimen-
to de 12 horas diárias para 
as áreas de manutenção, 
operação e atendimento 
ao público, a diretoria da 
CASAN vem alterando a 
escala na manutenção de 
maneira unilateral. Na 
Comissão Paritária que se 
reúne desde janeiro, a dire-
ção da Companhia tem 
como proposta implantar 
s e m  a c o r d o  c o m  o  
SINDICATO uma escala ile-
gal de 30 horas, com traba-
lho aos sábados e domin-
gos. E a justificativa é que o 
pagamento das horas 
extras nos finais de sema-
na traz prejuízos às finan-

Trabalhadores paralisam 
atividades em todo o Estado 

CONTRA A ESCALA/JORNADA ILEGAL DE TRABALHO

ças da Empresa.
Ora, a diretoria não deve  

subestimar nossa preocu-
pação com a administração 
da Empresa. Não é a toa 
que há anos, consta em nos-
sa pauta de reivindicações 
a reestruturação adminis-
trativa da CASAN e uma ges-
tão pública de qualidade. 
Basta de cabides de empre-
go, de penca de chefias, de 
assessores, consultores e 
diretores. 
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Por uma nova e boa
gestão da CASAN

Para administrar bem a 
Companhia, primeiramente 
deve-se eliminar o déficit 
calculado pelo QTP (Quan-
titativo Técnico de  Pesso-
al) de 250 trabalhadores; 
priorizar boas condições 
de trabalho; adequar as 
atuais 13 Diretorias em 5, 
substituir as 4 Superinten-
dências por 15 Agências 
Regionais. 

Não vamos pagar uma 
conta que não é nossa. Por 
isso vamos lutar firmes con-
tra a escala ilegal e por uma 
nova e boa gestão da 
CASAN. 

Com grande participação 
da categoria, paramos por 
duas horas no dia 30/03 e 
iremos às últimas conse-
quências para defender 
nossos direitos.
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SINTAEMA-SC lança boletim 
Bomba D’água on line
SINTAEMA-SC lança boletim 
Bomba D’água on line

Reuniões de negociação têm datas modificadas

O SINTAEMA-SC lançou no mês 
de março o boletim eletrônico 
Bomba D’Água On Line, que 
será enviado por e-mail aos 
associados. Essa importante 
ferramenta de comunicação 
vem se juntar a outras já 
utilizadas pelo SINDICATO, como 
o site, os informativos impressos 
Bomba D’água,  Conexão e  
Jornal da Água, e as redes 
sociais da internet nas quais o 
SINDICATO possui perfil - 
Facebook (Sintaema de Santa 
Catarina) e no Twitter 
(@SintaemaSC). 
O objetivo de ter mais esse 
instrumento é ampliar e 
dinamizar a comunicação da 
Entidade com a categoria, já 
que o uso da internet é cada vez 
mais presente e necessário nos 
dias atuais. 
Por meio do boletim eletrônico é 
possível divulgar as notícias com 
mais rapidez e também obter 
retorno imediato de cada leitor 
que se manifestar a respeito do 
que foi publicado. 
Se você possui endereço 
eletrônico e ainda não recebe e-
mails enviados pelo SINDICATO, 
envie uma mensagem para 
imprensa@sintaema.org.br para 
nós incluirmos seu endereço em 
nossa mala direta virtual. 
Contribua para agilizarmos 
ainda mais nossa comunicação! 

E não esqueça de seguir o 
SINTAEMA-SC nas redes sociais 
Twitter e Facebook. 

Escreva e envie para nós sua 
opinião. 

Em viagem pelo oeste catarinense, 
o Presidente do SINDICATO, Odair 
Rogério, verificou vários problemas 
nos sistemas da CASAN.

 Além da famigerada escala ilegal 
de trabalho na Agência de Concórdia, 
verificou em  Ipumirim  que  tem  ser-
vidor que ingressou na CASAN no mês 
de outubro de 2011 e até o momento 
não recebeu seus EPIs. Outra barbari-
dade na mesma Agência é o veículo da 
CASAN ser abastecido em Concórdia, 
devido a problemas de administração 
com o ticket card nos postos da cida-
de. Em Seara, assim como em outras 
Agências, há falta de funcionários e o 
chefe da Agência está pedindo sua 
exoneração. O chefe do setor comerci-
al de Concórdia  tomou a mesma medi-
da.

Como vemos companheiros, o 
modelo de organização da CASAN alia-

Realidade da Superintendência
 Oeste confirma má gestão

do à falta de competência de alguns 
leva ao desestímulo de servidores, gera 
uma desorganização, um engessamen-
to e a falta de autonomia na Empresa. É 
uma vergonha o que estamos vendo na 
CASAN: funcionários sem uniforme, che-
fes pedindo exoneração, além do fato 
de que para os carros serem abasteci-
dos é preciso percorrer com eles mais 
de 30km. 

Isto é apenas uma pequena parcela 
do que foi visto na Superintendência do 
Oeste. Vamos ficar atentos, pois novas 
denúncias vão surgir. Vamos acabar 
com essas mazelas de uma vez por 
todas.

Trabalhadores da CASAN, levem suas 
denúncias até o SINDICATO. Mandem-
nos mais informação para que, juntos, 
possamos acabar com essa má gestão. 

Queremos uma CASAN PÚBLICA e 
de QUALIDADE!!

CASAN PÚBLICA E DE QUALIDADE !
COMUNICAÇÃO

Após a entrega da Pauta de 
Reivindicações dia 22 de março pelos 
dirigentes sindicais Odair Rogério da 
Silva, Janete Vieira e José Mafra ao 
diretor administrativo da CASAN, 
Arnaldo Venício de Souza, por 
dificuldade de agenda foi necessário 
alterar o calendário das reuniões de 
negociação.
A primeira reunião acontece dia 
10/04, e não dia 3, conforme o Plano 
de Lutas. As próximas reuniões serão 
nos dias 19 e 25/04.

Reuniões de negociação têm datas modificadas

Nos próximos dias 16 e 17 de 
abril, acontece a reunião da Dire-
toria Estadual do SINTAEMA-SC 
em Florianópolis. 

Entre as pautas a serem debati-
das estão a Campanha Salarial 
2012/2013 e a escala ilegal de 
trabalho. 

A Comissão Paritária, 
formada em janeiro 
p a r a  e s t u d o  e  
implantação de um 
projeto-piloto de jor-
nada de 30 horas 

semanais para servidores das áreas 
de manutenção, operação e atendi-
mento ao público, deve ter seu tempo 
de trabalho prorrogado por mais 45 
dias.

Infelizmente, pouco ou quase 
nada se avançou nesses 3 meses. O 

motivo é a falta de visão dos membros 
representantes da CASAN em relação 
aos benefícios que a Companhia pode-
rá ter com a adoção desta jornada.

A prorrogação deve ser ainda confir-
mada pela direção da CASAN. 

Essa é mais uma demonstração de 
quem pensa pequeno. Mesmo assim, 
o SINDICATO continuará fazendo todo 
o esforço necessário para reduzir a 
jornada de trabalho para melhorar a 
qualidade de vida dos trabalhadores e 
dos nossos clientes.

Comissão Paritária deve ter trabalho prorrogado
JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS
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Odair Rogério e Janete Vieira entregam Pauta 
de Reivindicações ao diretor administrativo

 Arnaldo de Souza

Diretoria Estadual 
se reúne em abril
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