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CAMPANHA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO

TODOS (AS) À ASSEMBLEIA ESTADUAL
29/07/17 (sexta) – 14h 

 Praça Tancredo Neves – Fpolis

SINTAEMA PROTOCOLA MAIS UMA DENÚNCIA 

O procurador Dr. Diogo Roberto Ringenberg 
recebeu a denúncia e comprometeu-se em 
analisar a fundo o problema. 

Esta é mais uma denúncia, de várias outras, 
já efetuadas pelo SINTAEMA.

O combate a terceirização/maracutaias é 
parte integrante da luta em defesa da Casan 
pública e eficiente.

JUNTOS, VAMOS BARRAR AS MARACUTA-
IAS E FORTALECER A CASAN!

Na tarde de 20/07/16, o SINTAEMA, através 
dos dirigentes, Pedro Lucena e Jucélio Paladini, 
protocolou mais uma denúncia no Ministério 
Público do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
para que este órgão investigue possíveis irregu-
laridades no processo de terceirização na Casan.

O objeto de nossa denúncia refere-se ao 
uso, indevido, de meios de trabalho, máquinas, 
equipamentos e empregados da Casan, que 
são colocados a serviço de empreiteiras. Práti-
ca esta vedada pelo contrato realizado entre a 
Casan e a empresa contratada. 

Segundo denúncias recebidas, isso tem sido 
uma prática recorrente na Casan. Relatos dão 
conta que a Casan contrata uma determinada 
empresa para executar um tipo de serviço, 
mas a empresa contratada quarteriza os ser-
viços à empresas ditas de fundo de quintal, ou 
seja, sem a logística e qualificação técnica ne-
cessária.

Terceirização: Procurador Dr. Diogo Roberto Ringen-
berg recebe a denúncia sobre terceirização.

Trabalhadores e equipamentos da Casan colocados à 
serviço da empreiteira, em Florianópolis.
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