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Odair, novo presidente do SINTAE
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Unidade é Luta Prá Avançar obtém 66% dos votos, sendo eleita para a próxima gestão

Trabalhadores elegeram nos
dias 09 e 10 de novembro a di-
reção do SINTAE para o perío-
do 2005/2007. A chapa 1 – Uni-
dade e Luta Pra Avançar – foi
eleita com 955 votos. A chapa
2, Oposição – Renovação e
Luta, obteve 491 do total dos
votos válidos.

Estavam aptos a participar
do processo eleitoral 2009 tra-
balhadores. Abstiveram-se de
comparecer as urnas 434 pes-
soas. Votos nulos somaram 19 e
votos em branco 37. O total de
votos válidos foi de 1446.

A urna volante número 07 da

Regional Rio do Sul tinha 88 tra-
balhadores aptos a participar
da eleição. Destes, 73 votaram,
sendo 64 na chapa 1 e nove na
chapa 2.  Após a apuração dos
votos a chapa 2 solicitou a im-
pugnação da urna por razões
estatutárias. Argumentaram
que a presidente da mesa, Elia-
ne D’Campora, é diretora do sin-
dicato atualmente e compa-
nheira do candidato a presiden-
te da chapa 1, Odair Rogério da
Silva. A comissão eleitoral de-
cidiu por maioria pela impug-
nação da urna. Membros da
chapa 1 discordaram da deci-
são, pois não houve impugna-

ção quando da nomeação da
presidente da mesa nem antes
da abertura da urna, também
não foi observada nenhuma ir-
regularidade na coleta dos vo-
tos.

A chapa 1 obteve o percen-
tual de 66,04% e a chapa 2 33,96.
A diretoria eleita assume sua
gestão em 04 de janeiro de 2005.
“Temos muitos desafios para o
próximo período. Disposição
para a luta, perseverança e pa-
ciência para enfrentar e ven-
cer essas batalhas não nos fal-
tam”, diz Odair Rogério, presi-
dente eleito do SINTAE.

Comissão eleitoral:  Julio, Vinicius, João Bruno, Ricardo Helo



Os trabalhadores na CASAN aprovaram por mai-
oria em todas as regionais a proposta da empresa
para o Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005. Hou-
ve cerca de 10 votos contrários ao acordo em todo
o estado.A negociação já dura oito meses, mas só
apresentou avanços depois da conquista da garan-
tia de emprego pelos trabalhadores, no mês de se-
tembro.

A proposta apresentada pela direção da empre-
sa não é a ideal. Porém, os trabalhadores a consi-
deraram o possível frente às adversidades enfren-
tadas durante este ano. O processo de negociação
foi árduo, tendo a frente os representantes do sin-
dicato.

Campanha Salarial
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O ano de 2004 tem sido de muitas batalhas para
os trabalhadores na CASAN. A luta contra a muni-
cipalização/privatização, as demissões e pela ga-
rantia de emprego estiveram no centro das preo-
cupações das ações da categoria.

O acordo coletivo reflete a conjuntura política e
econômica do Estado, da empresa, e das vitórias
da categoria. A recuperação e o fortalecimento da
CASAN são imperativos para o saneamento públi-
co e para a garantia da dignidade dos trabalhado-
res. É neste sentido e com esta visão que se deve
compreender a negociação desse ano e o acordo
coletivo.

Veja os votos por chapa em cada uma das regionais:
Matriz Regional Videira Regional São Miguel d'Oeste

Chapa 01 67 Chapa 01 76 Chapa 01 80

Chapa 02 81 Chapa 02 34 Chapa 02 36

Regional Florianópolis Regional Lages Regional Joinville

Chapa 01 144 Chapa 01 97 Chapa 01 111

Chapa 02 63 Chapa 02 21 Chapa 02 49

Regional Itajaí Regional Tubarão Regional Chapecó

Chapa 01 40 Chapa 01 106 Chapa 01 56

Chapa 02 73 Chapa 02 20 Chapa 02 90

Regional Rio do Sul Regional Criciúma Urna Sintae

Chapa 01 32 Chapa 01 126 Chapa 01 17

Chapa 02 01 Chapa 02 13 Chapa 02 10


