
Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT  Edição Especial Nº 305 - 28/01/05.

Bomba D´Água é o Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 502  Centro - Fpolis - SC - Cep:88020-301 Fone/Fax **48 224 3868 . E-mail: sintae@sintae.org.br | www.sintae.org.br 

Textos  & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva, Jucélio Paladini e Wolney Chucre.

EXPEDIENTE

Trabalhadores interessados em solicitar abono de férias precisam encaminhar o formulário à CASAN até 
31 de janeiro. No ano passado, a empresa suspendeu o abono para quem não fez a solicitação por escrito. 
A lei permite que o empregado venda até 10 dias das férias no valor da remuneração que lhe seria devida 
nos dias correspondentes. Para isso, é preciso encaminhar o ofício à CASAN. O modelo do formulário 
pode ser solicitado aos diretores regionais do Sintae e encaminhado à Gerência de Recursos Humanos da 
CASAN. O requerimento também está à disposição na página do sindicato (www.sintae.org.br).

Trabalhadores devem solicitar 
abono de férias até 31 de janeiro

Diretores do Sintae em Chapecó, vereadores, 
entidades sindicais e populares realizaram um 
protesto no dia 26 contra a suspensão do contrato 
com a CASAN, que pode desempregar cerca de cem 
trabalhadores. O ato aconteceu em frente ao Fórum 
enquanto assessores jurídicos da CASAN entravam 
com mandado de segurança para garantir a presta-
ção do serviço. 

O prefeito João Rodrigues(PFL) suspendeu 
contrato de concessão, anulando a decisão do ex-
prefeito Pedro Uczai (PT). O Sintae alerta para as 
conseqüências dessa medida, que segue a linha 

Prefeito suspende contrato com a Casan 
da municipalização/privatização, como ocorreu 
em Itapema, Lages e Itajaí. Os dirigentes Carlos 
Antohaki e Jandir Zander apontam a real intenção 
do prefeito. “Eles terceirizam os serviços e depois 
privatizam com o argumento de que a administração 
não tem capacidade técnica e financeira para geri-
lo”, afirma Antohaki.

A mobilização dos trabalhadores de Chapecó em 
defesa do fortalecimento e da recuperação da CASAN 
deve continuar. Os dirigentes do Sintae estão aten-
tos ao posicionamento da Justiça e participarão do 
Fórum em Defesa do Saneamento Ambiental.

O presidente do Sintae, Odair Rogério da Silva, 
entregou esta semana ao presidente da CASAN 
Walmor de Lucca uma solicitação para que o acordo 
coletivo de trabalho (ACT) do sindicato beneficie 
todos os trabalhadores. Isso possibilita que trab-
alhadores vinculados a outras entidades sindicais 
sejam beneficiados pelo ACT 2004/2005 do Sintae.

A CASAN é obrigada a cumprir o ACT escolhido 
pelo trabalhador. Quem é filiado a dois sindicatos 
deve optar pelo acordo de uma das entidades. De 
Lucca foi receptivo à idéia e se comprometeu em 
discutir com os demais diretores para atender à 
solicitação.

Acordo coletivo benefi cia a todos


