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EXPEDIENTE

Uma audiência pública na Assembléia Legislativa 
no dia 30 de março vai cobrar do prefeito de Joinville 
explicações sobre ataques à CASAN. A audiência 
acontece às 10 horas e foi proposta pelo deputado 
Wilson Vieira (Dentinho, PT/SC). Nela, serão ouvidos 
os presidentes do SINTAE/SC, Odair Rogério da Silva 
e da CASAN, Walmor de Lucca, além do prefeito de 
Joinville, Marcos Tebaldi.

O objetivo da audiência é ouvir Tebaldi sobre suas 
declarações feitas no programa SBT Meio Dia, da 
emissora Rede SC. Na ocasião, o prefeito de Joinville 
teria atacado a empresa e desqualificado os trabal-
hadores. Entre outras acusações, Tebaldi afirmou 
que a CASAN estaria “sabotando” os serviços. 

Audiência pública exige 
explicações de Tebaldi

CASAN nega extensão do ACT
Depois de muitas negociações e de ter concordado 

com o parecer da assessoria jurídica do SINTAE, 
Walmor De Luca voltou atrás e se recusou a estender 
o Acordo Coletivo de Trabalho a todos os servidores. 
Desde dezembro do ano passado, quando o ACT 
2004/2005 foi assinado, o SINTAE se empenha para 

que toda a categoria fosse beneficiada pelo seu ACT. 
O assunto será novamente debatido em reunião na 
DRT no dia 06 de abril, às 10h30min.  Na ocasião, 
também será discutida a baixa das carteiras profis-
sionais dos trabalhadores aposentados/demitidos. 

A comissão paritária formada pelo SINTAE e pela 
CASAN aprovou a alteração no turno de revezamento 
proposta pelo sindicato. Para tanto, o SINTAE e a 
CASAN tem que assinar um termo aditivo ao ACT. Os 
trabalhadores poderão optar por um turno de 12 horas 
trabalhadas seguidas por 48 horas de folga. A decisão 

será de caráter experimental por seis meses. 
Além disso, os funcionários em turno de 8 horas 

também terão a possibilidade de horário flexível, po-
dendo antecipar ou postergar o início e o término do 
trabalho em 30 minutos. O horário, entretanto, deve 
ser compensado no mesmo dia. 

Comissão paritária aprova turno de 
revezamento/horário flexivel

Audiência pública  
Assembléia Legislativa 
 dia 30 de março 10h


