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Escala ilegal = assunto vencido
Na reunião realizada no dia 

05/12/2007, na Delegacia Regional 
do Trabalho/DRT em Florianópolis, 
estiveram presentes o Delegado, 
Sr. Luis Miguel Vaz Viegas e seu 
assessor, Carlos Artur Barbosa, o 
Representante no Conselho de 
Administração da CASAN, Jucélio 
Paladini, representando a direção 
do SINTAEMA/SC  , o Presidente do 
Sindicato,  Odair Rogério da Silva, 
os Diretores Mário Dias, Américo 
dos  Santos Filho, Gilmar de Paulo  
e  o Assessor Jurídico, Prudente 
José Silveira Mello. Nesta reunião 
procuramos abordar o assunto 
que foi muito divulgado em várias 
regiões do Estado por parte da CA-
SAN acerca da legalidade das novas 
escalas de trabalho que deverão 
ser aplicadas, e que estas escalas 
segundo a empresa haviam sido 
submetidas e aprovadas pela DRT. 
Durante a reunião, após nossa ex-
planação a respeito de tal assunto, 
o Delegado Regional do Trabalho 
disse o seguinte: Que de fato a 
CASAN  procurou  a DRT, mas que a 
DRT não autorizou e muito menos 
convalidou a tal escala, e mais: que a 
DRT  não pode emitir qualquer tipo 
de parecer e muito menos avalizar 
tal escala, e  que a função  da DRT é 
de buscar fazer as intermediações  e 
as negociações entre as partes,  

e que se necessário fosse  estaria a 
disposição da CASAN e do Sindicato 
para se achar uma solução.

UM ALERTA
Portanto, alertamos a todos/

as os trabalhadores/as que a 
CASAN não tem autorização de 
órgão nenhum, quer seja da DRT 
ou do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO, para aplicar de for-
ma unilateral qualquer tipo de 
escala ou jornada de trabalho. 
Qualquer tipo de alteração de 
escala precisa ter  a anuência 
do sindicato bem como do/a  
trabalhador/a. 

Orientamos a todos/as para não 
assinarem qualquer tipo de do-

cumento referente  a alteração 
de escala/jornada de trabalho.

Companheiros, se a Casan tentar 
mais uma vez impor esse tipo de 
escala ilegal, iremos nos mobilizar 
e resistir. Para nós, já é assunto 
vencido. 

Não vamos aceitar mais essa atitu-
de autoritária da Direção da CASAN.
Com unidade e determinação va-
mos vencer mais esta batalha.

NOTA:  Os informativos referen-
tes a nossa luta contra a escala ile-
gal,  nos anos de 2005 e 2006,  estão 
disponíveis no site do SINTAEMA  
-    www.sintaema-sc.org.br (jornais 
Bomba D’Agua  n°s 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356 e 358). 

CASAN

Reunião realizada quarta-feira na DRT em Florianópolis



De 28 a 30 de novembro ocorre 
em Florianópolis/SC a “EcoPower 
Conference 2007” ou “Fórum In-
ternacional de Energia Renovável 
e Sustentabilidade”. O evento será 
realizado no Costão do Santinho 
Resort (que não é propriamente 
um exemplo de sustentabilidade 
e respeito ao meio ambiente, 
haja vista que foi construído em 
Área de Preservação Permanente 
e cujo proprietário está envolvido 
até o pescoço com o esquema 
de licenças ambientais ilegais da 
“Operação Moeda Verde”).

A coisa fica ainda mais inaceitável 
quando a gente lembra que uma 
série de programas, projetos e 
ações institucionais, essenciais à 
melhoria e preservação do meio 
ambiente catarinense, estão para-
lisados por falta de recursos. Não 
seria demais mencionar alguns:

- A 1 ano o governo não repassa 

os recursos de diárias da Polícia 
Ambiental para pagar a alimenta-
ção, combustível e deslocamento 
para as operações de fiscalização;

- A cobertura de serviços de 
esgotamento sanitário do Estado 
não sai da casa dos 8% por falta da 
aplicação de recursos orçamentá-
rios não onerosos (em 2007 foram 
apenas R$ 230.000,00, que não sa-
bemos se será executado) capazes 
de alavancar os investimentos em 
saneamento e nos tirar do penúl-
timo lugar do Brasil em termos de 
saneamento básico;

- O Programa Estadual de Geren-
ciamento Costeiro, que se constitui 
numa política pública indispensá-
vel ao ordenamento da ocupação 
e uso sustentável da costa cata-
rinense, mal iniciou em 2005 e já 
teve suas ações interrompidas em 
2006 por falta de recursos; 

- Infelizmente o Governo do Esta-
do quer colocar no esquecimen-

to o Escândalo da Moeda Verde ao 
realizar o ECOPOWER justamente 
no centro dos maiores envolvidos, 
ou seja, no Costão do Santinho. 
Com isso quer maquiar uma nova 
cara de preocupação ambiental 
e sustentabilidade. Antes disso 
é preciso ter políticas na direção 
do desenvolvimento, do cumpri-
mento das leis, no respeito aos 
trabalhadores deste estado e ao 
meio ambiente.

O presidente do SINTAEMA fala contra a 
aplicação de mais de três milhões de

reais do governo do Estado no evento

O “POWER” do governo de Santa Catarina

30 Mil marcham pela redução da jornada
BRASÍLIA

Se a jornada de trabalho fosse 
reduzida de 40 para 36 horas sema-
nais, como reivindica a 4ª Marcha 
da Classe Trabalhadora, de imedia-
to seriam criados 2,5 milhões de 
vagas de trabalho, o que reduziria o 
desemprego. Ao invés de atender a 
reivindicação dos trabalhadores, a 

classe patronal prefere investir em 
hora-extra, mantendo os trabalha-
dores em jornadas estafantes de 
trabalho, para evitar o pagamento 
dos encargos sociais, como a Pre-
vidência Social.

A avaliação foi feita em forma 
de palavras de ordem, discursos 
e documentos encaminhados às 
autoridades, durante a Marcha que 
reuniu, nesta quarta-feira (5), em 
Brasília, cerca de 30 mil pessoas.

A grande manifestação, conside-
rada pelos organizadores a maior 
de todas, saiu debaixo de neblina 
do Estádio Mané Garrincha, e fez 
um percurso de três horas até a Es-
planada dos Ministérios, onde hou-
ve um ato político. O presidente da 
Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), 
esteve presente ao evento, quando 
recebeu o documento em que as 
centrais sindicais apresentam as 

reivindicações dos trabalhadores.

Unidade das centrais
A manifestação foi promovida 

pela CUT, Força Sindical, União Ge-
ral dos Trabalhadores (UGT), Nova 
central e a própria CTB, que está 
em processo de formação.

O presidente da Câmara, ao rece-
ber  documento das centrais, disse 
aos manifestantes e lideranças dos 
trabalhadores que desde 1o de 
Maio assumiu compromisso com 
a bandeira da redução da jornada 
de trabalho e que vai colocar em 
curso nas votações da Casa.

O mesmo documento foi entre-
gue, em audiência à tarde, ao Pre-
sidente Lula. Na ocasião, os líderes 
sindicais repetiram os argumentos 
que vem sendo utilizado ao longo 
dos anos, na luta histórica pela re-
dução da jornada de trabalho.


