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TRABALHADORES E SINTAEMA SE REÚNEM 
COM DEPUTADO PARA DISCUTIR FUCAS
No dia 23 de junho, os servidores (apo-

sentados e na ativa) da Superintendência de 
Criciúma, Edgar, Alcione, Jorge, Odílio, Darci, 
Colaço, Jorge e Adailor, juntamente com o di-
rigente do Sintaema, Odair, estiveram reuni-
dos com o Deputado Estadual, Rodrigo Minoto 
(PDT), para discutir a situação da FUCAS, visto 
que a grande maioria destes servidores já se 
aposentou e não retirou o fundo individual do 
PAD, garantido por direito, devido a interven-
ção do Ministério Público. 

Na oportunidade, o Deputado Rodrigo se 
colocou a disposição dos trabalhadores e solici-
tou mais informações sobre o caso. 

Um novo encontro, portanto, foi realizado 
no dia 30 de junho, entre o Sintaema, represen-
tado pelo dirigente Odair, o Deputado Rodrigo 
e seu assessor jurídico, Mauricio Matinhago, 
com o objetivo de repassar mais informações 
sobre o processo e alguns documentos que 
possam elucidar a falcatrua arquitetada pelo 
Ministério Público, FUCAS e CASAN. Os docu-
mentos disponibilizados pelo dirigente sindical 
poderão nortear os passos para uma possível 
rediscussão que levará os recursos do PAD aos 
seus verdadeiros donos.

“Mostramos para o deputado todas as ten-
tativas que fizemos para conseguir manter a FU-
CAS sob nossa gestão - que foram várias como: 
Denúncias no Ministério Público e ao Conselho 
Nacional de Justiça, audiência pública, idas ao 

Dirigente do Sintaema, Odair, repassa informações 
para o deputado Rodrigo Minoto.

Tribunal de Justiça e tentativas de entrar no 
processo judicial, que não fomos aceitos como 
parte interessada”, destaca Odair. “Esta nova 
tentativa, por parte dos servidores aposen-
tados, do deputado estadual e do sindicato, 
pode levar a um novo desfecho que vá além 
desse golpe que deram nos trabalhadores da 
CASAN”, conclui o dirigente.

Tendo em vista a complexidade da maté-
ria, o assessor jurídico do gabinete do depu-
tado, Mauricio Matinhago, pediu um prazo de 
duas semanas para analisar toda documenta-
ção. No dia 15 de julho será realizado um novo 
encontro. 
VAMOS JUNTOS EM MAIS ESTA LUTA PELOS 

NOSSOS DIREITOS!!


