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Dirigentes do Sintaema      se   reúnem    com  representantes 
da Ascan em busca de soluções para a associação

Os dirigentes do Sintaema, 
Mafra, Janete, Américo e 
Odair, receberam na Sede do 
Sintaema, em 18 de agosto, 
representantes da Associação 
dos Servidores da Casan (Ascan) 
de Florianópolis, o presidente 
João Bruno e o tesoureiro 
Valdir. O objetivo do encontro 
foi analisar a atual situação da 
associação e apontar caminhos 
para fortalecê-la enquanto 
entidade de integração entre 
os trabalhadores da Casan. 
Os dirigentes se mostraram 
preocupados com a situação 
em que se encontra a entidade 
nos aspectos financeiro e 
social. A Ascan 
tem uma dívida 
com o sindicato 
desde 2007, a qual 
estava em acordo 
para pagamentos, 
mas este não foi 
concretizado. O 
empréstimo para a 
Ascan tinha como 
objetivo protegê-
la da ofensiva 
do ex-diretor de 
Operações da 
Casan, Osmar 
Ribeiro, que 

queria tomá-la dos associados 
e acomodar sua diretoria nas 
dependências da sede. Mas, o 
fato é que até hoje a associação 
não conseguiu saldar a dívida. 
Segundo seus representantes, 
hoje a associação tem um 
débito de mais de R$ 225 
mil, sendo a maior parte com 
ações trabalhistas. Devido à 
baixa arrecadação e bloqueio 
das contas pela justiça, a parte 
social e esportiva tem sido 
deixada de lado. Na assinatura 
do Acordo Coletivo de Trabalho, 
reivindicamos que a Casan 
fosse aliada na recuperação 
do evento Encontro das Águas, 

atividade social e recreativa 
que fortalecia a integração 
entre os funcionários, 
proporcionando momentos 
de lazer e esportes para os 
Casanianos e seus familiares. 
É com este objetivo que vamos 
lutar, junto à direção da Casan, 
para resolver os problemas 
que as Ascan’s estão passando 
no estado. Em Florianópolis, 
vamos analisar  o que será 
possível fazer para resgatar 
esta importante entidade para 
os trabalhadores da Casan. O 
Sintaema será um aliado neste 
projeto.
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Dirigentes do Sintaema e representantes da Ascan discutem a situação financeira da entidade


