
M
ais um ano de muitas lu-

tas está se despedindo. E 

2009 foi um ano de muitos 

percalços para todos nós trabalhadores. 

Concentramos esforços na manutenção 

do saneamento público, promovendo 

debates nas Prefeituras, Câmaras Muni-

cipais e em todos os espaços possíveis. 

Contudo, na mesma medida, presencia-

mos sucessivas tentativas de desmonte 

da Casan e ataques aos trabalhadores.

As municipalizações em Barra Velha, 

Canelinha, Campo Alegre e Meleiro, e 

mais recentemente as ameaças em Cha-

pecó, Caçador e Canoinhas, colocam 

em risco o acesso dos catarinenses 

ao direito à água, além de causar o 

terror entre os trabalhadores com 

a possibilidade das demissões em 

massa. 

O patrimônio público do povo 

catarinense não é tratado como de-

veria ser pelo Governador LHS, que 

ao invés de buscar o fortalecimento 

da Casan pública de qualidade, se 

omite e deixa Prefeitos como Ronério 

Heiderscheidt (PMDB), que é Presidente 

da Fecam, e João Rodrigues (DEM), entre 

outros, transformarem a água em mer-

cadoria. A tudo isso temos  reagido com 

muita luta e forte resistência. 

No dia 27/11, duas mil pessoas parti-

ciparam de um grande ato público em 

Chapecó. Neste mesmo dia, o Juiz da 

Vara da Fazenda Pública de Chapecó, 

Dr. Selso de Oliveira, negou o pedido do 

Prefeito João Rodrigues para assumir o 

sistema. Infelizmente, decisão do Desem-

bargador substituto Luiz Fernando Boller, 

da Câmara Civil Especial do Tribunal de 

Justiça, determinou que a Casan tran6 ra 

o sistema de água e esgoto para a Prefei-

tura de Chapecó. 

Diante dessa decisão, dois grandes atos 

públicos foram realizados nos dias 08 e 

09/12 na Assembleia Legislativa e Tribu-

nal de Justiça, em Florianópolis.

Contabilizamos outras vitórias e, 

principalmente, lições. Foi um ano de 

amadurecimento da categoria, que com-

preendeu o momento de crise 6 nanceira 

mundial e aprovou a assinatura do ACT 

2009/2010. Certamente não foi o acordo 

que merecemos, porém foi o possível, 

considerando a fase difícil que a Casan 

atravessa devido não somente à crise, 

mas também às municipalizações/priva-

tizações. Apesar das di6 culdades, man-

tivemos direitos e obtivemos avanços 

signi6 cativos para os trabalhadores.

Em São Francisco do Sul, onde repre-

sentamos os companheiros do SAMAE, 

foram registradas importantes vitórias, 

como o aumento do valor do auxílio ali-

mentação, a criação do plano de saúde e 

a reforma do PCS, que entrarão em vigor 

no próximo ano.

O Sintaema-SC também esteve presen-

te nas lutas gerais, como a mobilização 

contra o pedágio nas rodovias brasileiras, 

e na campanha “ O pré-sal é nosso!”, além 

dos atos do Dia Nacional de Lutas (30/03), 

Dia Mundial do(a) Trabalhador(a) 

(1°/05) e a 6ª Marcha da Classe 

Trabalhadora para Brasília (11/11). 

Aqui no Estado, estivemos nas lutas 

para implantação do Piso Regional 

de Salário (onde fomos vitoriosos) e 

contra a aprovação do novo Código 

Ambiental, que signi6 cou um retro-

cesso para SC. 

En6 m, apesar das adversidades, 

vamos lutando pela sobrevivência 

da Casan e da manutenção dos serviços 

públicos de qualidade para a população 

e agradecemos o apoio de toda a cate-

goria nas lutas travadas e conclamamos 

os trabalhadores a arregaçar as mangas 

para mais um ano de desafios e con-

quistas.

Um  Feliz Natal  e um  2010 de 

muita  alegria, paz, saúde, partilha 

e realizações! 
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Mais um ano de lutas em defesa do saneamento 
público e pelos direitos dos trabalhadores

Dia 09/12: ato em frente à Assembleia
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• O ano de 2009 começou com a luta contra a 
escala ilegal de trabalho em Videira e região. 
A Direção do Sintaema-SC realizou várias 
reuniões em Videira, Caçador, Catanduvas, 
Água Doce e Treze Tílias. No dia 08/01, os 
trabalhadores de toda a região compareceram 
a uma grande assembleia regional em Videira, 
onde votaram por unanimidade pelo fi m da 
escala ilegal. A unidade dos trabalhadores de 
Videira e região foi fundamental para acabar 
com a escala abusiva imposta pela Diretoria 
da Casan naquela Regional; 
• Janeiro também foi um mês de luto para o 
Sindicato, pois no dia 09/01 perdemos nosso 
companheiro Edson Luiz de Souza. Edson exer-
ceu a função de Diretor do Sintaema-SC em 
Curitibanos e região e foi um grande lutador;
• O Sindicato defl agrou as eleições para Dele-
gados de Base no dia 16/01, conforme o Esta-
tuto da Entidade. As eleições foram realizadas 
nas Agências que não tinham Dirigente Sindical 
e que tivessem no mínimo 10 trabalhadores;
• Em janeiro foi dada a largada para a Cam-
panha Salarial 2009/2010. O Sintaema-SC 
divulgou para toda a categoria a pré-pauta de 
reivindicações e o calendário de assembleias 
regionais.

Janeiro

Março

Maio

Fevereiro

• O Sintaema-SC reacendeu o debate sobre a 
desfi liação da CUT e a necessidade do Sindi-
cato fi liar-se a uma nova central. O Sindicato 
disponibilizou um espaço no jornal Conexão e 
abriu um tempo de 10 minutos na assembleia 
estadual para as centrais interessadas em 
representar a categoria;
• Durante todo o mês de fevereiro os Dirigentes 
do Sintaema-SC percorreram o Estado realizan-
do um total de 81 assembleias regionais. Cerca 
de 800 trabalhadores estiveram presentes 

• Cerca de 450 trabalhadores vindos de 
todas as regiões do Estado estiveram pre-
sentes na Assembleia Estadual realizada no 
dia 11/03. Na ocasião foram empossados os 
Delegados de Base. A categoria ratifi cou a 
desfi liação da CUT e a fi liação do Sintaema-
SC à CTB e também aprovou a pauta de 
reivindicações;
• No dia 16/03 a pauta de reivindicações 
foi entregue à Diretoria Administrativa da 
Casan;
• O Sintaema-SC reacende o debate sobre 
as precárias condições da Agência Costa 
Sul/Leste.

Abril

• Falecimentos de companheiros: no dia 15/05 
Jair Marinho da Silva, Jairzinho, e no dia 16/05 
Wilson de Souza Alves. Jairzinho faleceu du-
rante o trabalho na Estação de Tratamento de 
Esgoto Insular;
• A Casan entrega no dia 20/05 uma proposta 
rebaixada para o Acordo Coletivo;
• Diante da proposta rebaixada da Casan, o 
Sintaema-SC inicia novo ciclo de Assembleia 
Regionais pelo Estado.

• É publicado o polêmico Bomba D´Água 
sobre o Diretor Cézar de Luca, que trans-
formou o prédio da Diretoria Técnica num 
verdadeiro “Big Brother”, usando de práti-
cas policialescas com os trabalhadores;
• Passado um mês da entrega da pauta de 
reinvindicações à Casan, o Sintaema-SC 
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Região Oeste
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sobre a FUCAS
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Estadual
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Base
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Regionais

Paladini e Odair

na mesa de tra
balhos

a
a

nessas assembleias, onde aprovaram a 
pré-pauta de reivindicações, a Contribui-
ção Confederativa e a desfi liação da CUT;

• O Sindicato esteve na luta pelo retorno da 
Casan ao sistema de Garopaba. Realiza-
mos uma audiência pública com a participa-
ção de mais de 300 pessoas, que apoiaram 
o retorno da Casan ao município;
• O Sintaema-SC também participou de 
audiência pública em Araquari, que assi-
nou o contrato de Gestão Associada com 
a Casan;
• Ainda em fevereiro, os Dirigentes reuni-
ram-se com o Prefeito de Biguaçu, José 
Castelo Deschamps (PP), que demonstrou 
vontade de renovar com a Casan.

cobra o início imediato das negociações;
• Uma paralisação estadual é realizada em 
todo o Estado no dia 28/04 em repúdio à 
forma da distribuição dos lucros de 2008;
• No dia 29/04, após um intenso trabalho 
de articulação, o Sintaema-SC conseguiu 
agendar uma grande audiência pública 
sobre a FUCAS na Assembleia Legislativa, 
que contou com a presença de mais de 700 
trabalhadores.

a
a

a
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Junho Setembro

Agosto

• A categoria rejeita por unanimidade a proposta re-
baixada nas Assembléias Regionais e aprova como 
data limite de até 30/06 para a Casan apresentar 
um acordo satisfatório ;
• Nos dias 18 e 25/06 são realizadas paralisações 
de duas horas nos locais de trabalho;
• Após as paralisações, no dia 30/06 a Casan apre-
senta proposta com avanços.

Julho

• O mês de agosto iniciou tenso com a ameaça do 
Presidente da Casan, Walmor De Luca, de que iria 
jogar o PCS e o ACT no lixo e convocou uma reunião 
do Conselho de Administração tendo como ponto 
de pauta a revogação do PCS. De Luca pretendia 
fazer uma retaliação contra a conquista na Justiça 
referente à ação dos níveis para os trabalhadores que 
se desligaram da Casan entre 1993 a 2000;
• No dia 14/08 é realizada uma assembleia regio-
nal em caráter de urgência contra a revogação do 
PCS;
• Devido à mobilização da categoria e ao bom 
senso da maioria dos Conselheiros, o PCS não foi 
revogado;
• Nossa luta valeu à pena: no dia 06/08 é inaugurada 
a nova Agência Costa Sul/Leste;
• Entre os dias 14 a 28/08 são realizadas as assem-
bleias regionais de prestação de contas. Cerca de 
500 trabalhadores compareceram às assembléias, 
havendo apenas 3 votos contra e 5 abstenções, 
sendo aprovada pela grande maioria a prestação de 
contas do exercício de 2008;

• No dia 1°/09 os traba-
lhadores paralisam suas 
atividades por duas horas 
em todo Estado em repú-
dio ao não pagamento do 
1,23% garantindo pelo item 
3.2.1.4.1.2 do PCS;
• No dia 21/09 a Direção 
do Sintaema-SC faz uma 
homenagem aos ex-Dire-
tores Jairzinho (falecido em 
maio) e a João Guilherme, 
Erasmo e Dalpasquali, que 
se afastaram da Casan pelo 
PDVI e aposentadoria;
• O sistema de Barra Ve-
lha é municipalizado e a 
Direção da Casan ameaça 
demitir os trabalhadores 

do município. Uma Assem-
bleia Estadual é marcada 
com data indicativa para 
o dia 20/10 caso algum 
trabalhador seja demitido 
em função das municipali-
zações. “Se demitir, vamos 
paralisar!”
• Finalmente, no dia 30/09, 
o Conselho de Adminis-
tração da Casan acatou a 
Notifi cação Recomendató-
ria expedida pelo Ministério 
Público do Trabalho que 
recomenda a Casan aceitar 
o ingresso no PDVI dos 
trabalhadores que tenham 
ações contra a Empresa 
ou INSS.

• No dia 09/07 a categoria aprovou o ACT 2009/2010 em 
Assembleia Estadual realizada em Florianópolis;
• O ACT 2009/2010 é assinado na Matriz no dia 10/07;
• A chapa 1 - Jucélio Paladini e Eliane Nemoto - é a vencedora 
das eleições realizadas no dia 14/07 para Representante dos 
Trabalhadores no Conselho de Administração da Casan;
• A Direção do Sintaema-SC reúne-se com o Procurador do 
Trabalho Jaime Roque Perottoni no dia 17/07 para tratar 
sobre o PDVI;
• No dia 20/07, o Ministério Público do Trabalho envia uma 
Notifi cação Recomendatória à Casan para que não faça a 
exigência aos trabalhadores para desistirem de ações judi-
ciais contra a Empresa ou INSS como condição para aderir 
ao PDVI.

Outubro

• O pesadelo chega ao fi m: depois de muitas 
ações e articulações por parte dos Dirigentes 
do Sintaema-SC, a Direção da Casan desis-
tiu no dia 08/10 de demitir os trabalhadores 
de Barra Velha;
• No dia 14/10 o Prefeito de Biguaçu, José 
Castelo Deschamps (PP), assinou o contrato 
de Gestão Associada com a Casan. O Sintae-
ma-SC teve papel fundamental nessa vitória, 
pois realizou diversas reuniões, audiências 
públicas, ato em frente à Prefeitura, distri-
buição de panfl etos e um polêmico outdoor 
dos privatistas.

Novembro e Dezembro

• O Sintaema-SC na luta contra as muni-
cipalizações/privatizações em Chapecó, 
Caçador e Canoinhas. Um grande ato 
público é realizado em Chapecó no dia 
27/11. Em Florianópolis, dois atos são 
organizados em frente à Assembleia Le-
gislativa nos dias 08 e 09/12. Foram dias 
que certamente irão entrar para a história 
do Sindicato e dos trabalhadores.
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2009:
ano de muitas lutas e vitórias!

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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