
A 
Direção do Sintaema-SC 
quando realizou no mês 
de fevereiro as assembléias 
regionais de aprovação da 

pré-pauta de reivindicações para a 
Campanha Salarial 2008/2009, in-
formou a toda categoria que a partir 
daquele momento estaria entrando 
numa nova discussão em relação 
ao movimento sindical no que diz 
respeito às Centrais Sindicais. Para o 
Sintaema-SC, o assunto é pertinente 
e necessário na medida que a Direção 
Estadual do Sindicato definiu que 
seria suspenso o pagamento de 10%  
da receita mensal  do Sindicato para 
a  Central Única dos Trabalhadores  
(CUT). Para garantir um debate trans-
parente e democrático onde todas as 
centrais possam participar, os dirigen-
tes informaram nas assembléias que o 
Sindicato irá disponibilizar espaço nos 
seus veículos de comunicação (Jornal 
Conexão e página na Internet) para as 
centrais se posicionarem e defende-
rem suas propostas de 4 liação.

O espaço democrático, terá 

como parâmetro para o texto 

cerca de 3.000 caracteres e de-

verá ser enviado para o e-mail 

imprensa@sintaema-sc.org.br 

até às 18h do dia 30 de abril de 

2008.

Portanto, está sendo aberta a tri-
buna de debates junto à categoria 
através dos informativos do Sindicato. 
Após este processo de informes, será 
deliberado através de assembléia es-
pecí4 ca da categoria em qual central 
sindical o Sintaema-SC deverá 4 liar-
se ou se deve permanecer 4 liado à 
CUT. 

Para a Direção do Sintaema-SC é 
indispensável que o  Sindicato esteja 
filiado a uma central sindical. Para 
podermos avançar nas lutas e con-
quistas é fundamental que a central 
sindical a qual a entidade seja 4 liada 
tenha de fato toda a autonomia e 
independência de Governos, Partidos 
Políticos e Patrões.

Para a Direção do Sindicato chegar 
a conclusão que deveria suspender 
os pagamentos mensais à CUT, anali-
sou-se que: a CUT cumpriu um papel 
importante para os trabalhadores até 
a eleição do Governo Lula. De 2003 
para cá 4 cou explícito que o enfren-
tamento ao Governo ganhou outros 
contornos, como negociar mais e en-

frentar menos. Outro fator analisado é 
a falta de democracia interna na cen-
tral, onde a corrente majoritária não 
respeita as divergências e propostas 
de outras forças políticas. 

E ainda, acreditamos que o grande 
número de dirigentes sindicais que 
deixaram os seus sindicatos e foram 
para espaços governamentais tam-
bém contribuiu para a CUT não levar 
adiante as lutas necessárias. Sempre 
achamos que seria possível fazer a 
disputa interna dentro da central, 
mas a cada momento a força hege-
mônica ARTICULAÇÃO SINDICAL se 
torna um trator, patrolando todos 
os pensamentos mais avançados e 
democráticos dentro da CUT. 

Portanto, nossa opinião é que preci-
samos rever a tática para chegarmos 
a nosso objetivo, que é tornar o Brasil 
um país mais justo, igualitário, com 
uma política voltada para a valoriza-
ção dos trabalhadores e com sobera-
nia nacional. 

Acompanhe o Jornal Conexão 

Especial sobre as centrais sindi-

cais que será divulgado até início 

de maio e a página na Internet 

(www.sintaema-sc.org.br).
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A
conteceu neste dia 14 de 
abril, em Rio do Sul, a so-
lenidade de assinatura do 
Convênio de Cooperação 

Técnica (Gestão Associada) entre a 
o Município e o Governo do Estado, 
através da Casan.

O convênio de 20 anos prevê in-
vestimentos de R$ 40 milhões e 
outras ações, como as substituições 
de redes antigas no sistema daquele 
município.

Esta é mais uma vitória para todos 
os trabalhadores da Casan e da so-

ciedade, pelo fato que esta cidade 
é uma das maiores do Alto Vale  e re-
presenta um grande pólo econômico 
e cultural para a região.

A assinatura do convênio foi realiza-
da sem a autorização da Câmara de 
Vereadores devido a falta de enten-
dimento de alguns.

O Presidente do Sintaema-SC, Odair 
Rogério da Silva, e o Dirigente José de 
Oliveira Mafra, estiveram em Rio do 
Sul no dia 10 de abril para conversar 
e explicar para os vereadores o mo-
mento importante que o município 

está vivendo com a assinatura 
deste convênio. No entanto, infeliz-
mente os dois Dirigentes não foram 
recebidos pelos vereadores. 
No dia 14 de abril, o Presidente do 

Sintaema-SC esteve novamente em 
Rio do Sul, para acompanhar a sole-
nidade de assinatura do convênio e 
mais uma vez tentar o contato com os 
vereadores e novamente não obteve 
sucesso. Para nós, o mais importante 
é a manutenção da Casan na gestão 
deste sistema garantindo o serviço 
público e de qualidade à população.

Aberto o debate das centrais sindicais

Rio do Sul renova com a Casan
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