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Andamento para a renovação e contra-
tos com os municípios de Gravatal, Treze 

Tílias, Imbituba, Piçarras e outros...

Cansados de tanta desorganização dentro da Casan, os diretores do Sintaema Odair, Janete, 
Meark e Oziel, estiveram reunidos dia 4 de março, com o Presidente da Companhia Dalírio Beber, 
para discutir e buscar soluções de vários assuntos de interesse da categoria e da sociedade.

Os prefeitos das cidades de 
Gravatal e Treze Tílias notificaram 
a Casan para retomar os sistemas 
e, afirmam que só será possível 
uma renovação de contrato com a 
Empresa, caso a taxa de esgoto seja 
reduzida num percentual de 50%. 
Segundo o Presidente Dalírio 

Beber, estes dois municípios 
necessitam de um estudo que 
verifica a possibilidade de 
viabilizar a redução da tarifa de 
esgoto já que, os investimentos 
foram realizados através de 
recursos próprios pela Casan e 
a fundo perdido pela prefeitura.
Já o município de Imbituba 

possui recursos assegurados 
pela Agência Francesa (AFD) e 
para Piçarras, os recursos estão 
garantidos pelo Banco Japonês 
(JICA).  Nestes dois municípios, 
Beber afirma que tem perspectivas   
para a assinatura de contrato.
Apesar disso, o fato é que o 

Prefeito de Piçarras, notificou a 
Empresa na intenção de retomar 
o sistema, e a Casan diante 
desta situação, entrou com 
pedido de Interdito Proibitório.
O Sintaema e o Conselheiro 

Jucélio Paladini, apesar de cientes 
de que o jogo é pesado por conta 
dos interesses das empresas 
privadas, não estão medindo 
esforços no sentido de convencer 

as lideranças 
políticas de cada 
município para 
a manutenção 
da parceria 
com a Casan. 
E s p e r a m o s 
de fato, que o 
governo entre 
em campo, 
afinal todos os prefeitos são 
dos partidos (PSDB e PP) base 
de apoio do governo Colombo.
Chega de municipalização/

privatização!
Pagamento da 

participação nos lucros 
e resultados (PLR)

No exercício de 2012, o lucro 
líquido da Casan foi de R$ 21,4 
milhões.  Conforme o ACT - 
Acordo Coletivo de Trabalho, 
5% (um milhão e setenta mil 
reais) devem ser divididos 
entre os empregados. Esse 
valor deverá ser repassado aos 
trabalhadores no mês de maio. 
Assim como no ano passado, 
não será pago qualquer valor a 
título de participação nos lucros 
aos Diretores e Conselheiros. 
Porém, em 26/02/2013, o 
Desembargador do Tribunal 
de Justiça Luiz Antônio Zanini 
Fornerolli, acatou a denúncia 

do MP e concedeu liminar 
considerando ilegal a distribuição 
dos lucros aos Diretores, 
Conselheiros e aos Empregados, 
referente aos exercícios de 
2007,2008 e 2009, além do 
bloqueio das contas bancárias e 
dos bens dos Administradores 
e dos Conselheiros da época.
O Presidente Dalírio Beber 

entende que o Acordo Coletivo 
deve ser cumprido, mas segundo 
ele, diante da liminar concedida 
pelo Desembargador, será 
necessário um parecer jurídico 
favorável para que o pagamento 
possa ser realizado em maio.

Caso FUCAS – Não 
aceitaremos mais um 

golpe. 
Esta é uma luta que se arrasta 

há anos, onde duas ações 
tramitam na justiça. Uma é a 
Ação Cívil Pública do MP, que 
busca alterar o estatuto da Fucas 
e transformá-la definitivamente 
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na ONG que é hoje.
Na decisão em primeira 

instância a justiça negou o pedido 
do MP, ou seja, disse que só quem 
pode alterar o estatuto da Fucas 
é a Casan e seus associados. O 
MP então recorreu ao Tribunal 
de Justiça. O processo hoje 
se encontra na 3ª Câmara de 
Direito Público, que é composta 
pelos Desembargadores, Cid 
José Goulart (relator), João 
Henrique Blasi e Nelson Schaefer 
Martins, e aguarda julgamento.
Outro processo é a Ação de 

Cumprimento, onde a Fucas cobra 
da Casan valores que emprestou à 
Empresa nas décadas de 80 e 90 
e que ainda não foram pagos.. 
Boa parte deste valor pertencia 
ao Plano de Auxílio Desemprego 
– PAD, que é do trabalhador.
A Justiça, em primeira e segunda 

instâncias julgou procedente o 
pleito da Fucas e determinou que a 
Casan pague os valores que tomou 
emprestados, determinando 
ainda o sequestro de  cerca de 
R$ 1 milhão por mês do caixa 
da Casan. Em 2012, decorrente 
desta ação, a Casan foi obrigada 
a provisionar no seu balanço uma 
dívida de R$ 100 milhões com a 
Fucas. Por conta deste imbróglio 
jurídico, a Casan busca fazer um 
acordo com o Promotor Público e 
com o Interventor da Fucas para 
livrar-se desta dívida. Sabemos 
que é exatamente o que o MP e 
o Interventor da Fucas querem.
Segundo informações, a base 

do possível acordo ficaria assim: 
a Casan aceitaria a mudança do 
estatuto da Fucas, como solicita o 
Procurador Público (entregando 
a Fucas definitivamente para 
eles), e em troca, a Fucas 
remeteria apenas cerca de R$ 
25 milhões (PAD) à Casan, 
perdoando também o debito 
da Empresa junto à Fundação.
Para a Casan, Promotor e In-

terventor é um bom negócio, 
mas, e para nós trabalhadores 
que ficaríamos fora da jogada 

e perderíamos muito dinheiro?
O que mais nos chama a atenção, 

é que em primeira instância a Jus-
tiça negou o pedido do Promotor 
Público para alterar o estatuto da 
Fucas. Se tivéssemos perdido em 
várias instâncias o resultado do 
acordo poderia até ser explicado, 
mas assim, cheira mal, ainda mais 
com todas as denúncias de irregu-
laridades (corrupção) na Fucas, 
levantadas e denunciadas pelo 
Sintaema ao Ministério Público.
Nós, Diretores do Sintaema, re-

afirmamos ao Presidente Dalírio 
Beber, que não abriremos mão de 
nosso patrimônio e, que se exis-
te uma negociação em curso nós 
somos parte interessada e que-
remos participar deste processo. 
É possível um acordo para re-
solver esta pendenga, desde que 
seja satisfatório às partes  dire-
tamente interessadas e não este 
que pode estar sendo entabulado.

Reestruturação 
Administrativa da Casan

O Sintaema encomendou uma 
pesquisa de opinião junto ao 
Departamento de Estatística da 
UFSC, para identificar o que os 
trabalhadores pensam a respei-
to da estrutura organizacional da 
Casan.  Solicitamos autorização 
ao Diretor Administrativo Arnal-
do Venício de Souza, para que 
os profissionais possam realizar 
a pesquisa dentro da Empresa, 
mas, infelizmente ainda não ob-
tivemos resposta. Ao conversar 
com o Presidente, saímos satis-
feitos em saber que teremos uma 
definição o mais breve possível. 
Esperamos que seja autorizada 
a entrada dos pesquisadores da 
Universidade para a realização do 
trabalho, onde aproximadamente 
20% da categoria será entrevista-
da. É inaceitável que a Casan não 
autorize a entrada das pessoas 
para a realização de um trabalho 
sério. Afinal, é de conhecimento 

de todos que diariamente ven-
dedores diversos circulam livre-
mente pela Empresa. No nosso 
entendimento, a pesquisa indi-
cará novos caminhos para uma 
gestão mais eficiente da Casan.

Mais uma vez, relatamos ao  
Presidente Dalírio Beber, que a 
Casan está diariamente na mídia 
da Capital e de outros municípios 
devido a ineficiência  dos 
serviços prestados. Uma estrutura 
administrativa com muitos 
Diretores e Superintendências, 
pesada, centralizadora e 
burocratizada que não ajuda 
em nada na resolução destes 
problemas. É de conhecimento de 
todos que até mesmo as chefias 
das Agências não aguentam mais 
trabalhar com uma estrutura 
administrativa sem autonomia 
e condições mínimas para a 
realização das tarefas diárias.
O Sintaema mais uma vez 
defende que é preciso reduzir 
o número de Diretores para no 
máximo 5 (cinco), acabar com 
as Superintendências e, criar 
aproximadamente 17 Agências 
Regionais com total autonomia, 
estrutura física, equipamentos e 
quantitativo de pessoal necessário 
para a realização dos trabalhos.
Companheiros, está chegando a 
hora de dar um basta nesta gestão 
ineficaz. Vamos lutar por uma 
Casan pública e eficiente, onde 
possamos ter orgulho de trabalhar. 
Uma Empresa que a sociedade 
respeite, que não seja combatida, 
mas sim, defendida e fortalecida.

Estamos na luta!
POR UMA CASAN 
PÚBLICA EFICIENTE


