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COM VOTO CONTRÁRIO, 
LEITURA É TERCEIRIZA-

DA NOVAMENTE
A reunião do Conselho 

do dia 30 de outubro teve 
como primeiro ponto de 
pauta a “discussão e au-
torização para licitação dos 
serviços de Leitura, im-
pressão e entrega de fatu-
ras – LIES”.  

PALADINI, ainda no 
exercício do mandato, 
mais uma vez, com fir-
meza posicionou-se con-
trário ao processo de 
terceirização na CASAN. 
O Conselheiro João de 
Nadal também votou 
contrário, acompanhan-
do  o voto de Paladini.

Trata-se de atividade fim 
e de caráter estratégico à 
empresa. A Casan faz todo 
o ciclo  produtivo, mas na 
hora de faturar, terceiriza. 
Isso é um equívoco enorme. 
Preocupante também é ver 
parte do corpo gerencial, 
desta área, defender a ter-
ceirização. Confira o voto 
de PALADINI na íntegra em 
www.sintaema.org.br

Contatos: orsilva@casan.com.br e lantunes@casan.com.br

ODAIR ASSUME SEU MANDATO

O último ponto de pauta 
da reunião do Conselho do 
dia 30 de outubro marcou  a 
posse do novo conselheiro, 
Odair Rogério da Silva. 

Odair sucederá o compan-
heiro Jucélio Paladini, junta-
mente com seu suplente, Le-
andro Delfino, eleitos para o 
triênio 2015/2018. 

Participaram do ato de 
posse, dirigentes sindicais e 
CASANPREV, bem como vári-
os (as) colegas de trabalho 
da CASAN. 

Na oportunidade, Odair 
reafirmou, mais uma vez, que 
dentre tantas outras tarefas, 
a luta em defesa da CASAN é 
uma das mais importantes, as-
sim como garantir e ampliar 
direitos à categoria da ativa e 

aposentados (as).
Depois de um período de 

extrema gravidade, felizmente 
entramos num novo ciclo, um 
momento positivo. Sofremos e 
lutamos muito para virar esse 
jogo, mas sabemos das muitas 
dificuldades que ainda temos 
pela frente, como ampliação 
de novos contratos de pro-
grama, mudanças na estrutu-
ra organizacional e na gestão 
da Casan, mais recursos para 
investimentos, entre outras 
medidas. Isso trará tranqui-
lidade, segurança à categoria 
e, ao mesmo tempo, eficiên-
cia e agilidade na prestação 
de serviços.  Assim, seguimos 
firmes, lutando para que, 
num futuro próximo, a CASAN 
e seus trabalhadores (as) pos-
sam ser considerados orgulho 
dos CATARINENSES. 

“Tenho certeza que o 
companheiro Leandro, nosso 
Suplente, trará sangue novo 
e muita contribuição para 
nós”, ressalta Odair. Segundo 
ele, para avançar será preciso 
manter permanentemente a 
mobilização e muita unidade 
da categoria. 

Odair: novo conselheiro empossado.


