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Caso Fucas: Mais uma reunião frustrante
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 625 10/10/2012 I Filiado à 

Depois de uma forçada de barra 
dos Dirigentes do Sintaema e da 
Intersindical para serem aten-

didos pelo novo Presidente Interventor 
da Fucas Alexandre Grams no dia 14 de 
setembro, os sindicalistas conseguiram 
ser atendidos. O novo Interventor so-
licitou que a pauta para uma nova reu-
nião fosse enviada com antecedência 
por escrito. Os sindicatos cumpriram a 
solicitação e uma nova reunião foi mar-
cada para o dia 28 de setembro. Porém, 
a reunião realizada no dia 28 mais uma 
vez não foi nada produtiva. A alegação 
do Presidente Interventor é que pouco 
conhece a respeito do assunto e para 
auxiliá-lo recorreu ao antigo Interventor 
Sr Alfeu, que deixou bem claro a todos 
os presentes que a Fucas hoje não per-

tence ao trabalhadores da Casan e que já 
estão ocorrendo tratativas com a CASAN 
e o MInistério Público a respeito da dívida 
que a CASAN possui junto a Fundação e 
sobre outros acordos.. Se não bastasse to-
das as notícias Alfeu afirmou que o PAD 
deixou de existir a partir do ano de 2001.

Mesmo com todas essas informações, 
os dirigentes insistiram na reivindicação 
de participar de qualquer tratativa sobre 
a Fucas. A resposta que obtivemos do  Sr 
Alexandre Grams (Presidente Interven-
tor) é que deveríamos registrar nossa in-
tenção de participar das negociações por 
escrito.Desta forma, no dia 2 de outubro, 
o Sintaema, a Intersindical e  a AMBFU-
CAS, se reuniram na sede da APCASAN 
para elabarorar o referido documento.

Entre no site e confira o documento na 
íntegra. www.sintaema.org.br

 

A FUCAS É DOS TRABALHA-
DORES DA CASAN

Até o momento não houve nenhum avan-
ço nas pretensões dos Dirigentes Sindicais 
quanto ao patrimônio da FUCAS. Esta é 
mais uma tentativa dentre tantas que já re-
alizamos nos últimos anos.

Estamos no aguardo da resposta e, se 
não tivermos sucesso nesta reivindicação, 
continuaremos na luta em defesa dos nos-
sos direitos.

Dirigentes Sindicais à espera do atendimen-
to do Sr. Alexandre Grams na Fucas


