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EXPEDIENTE

Os trabalhadores da CA-
SAN demonstraram unida-
de para campanha salarial 
durante as assembléias re-
gionais que aconteceram 
entre os dias 22 e 25 de 
abril. A categoria rejeitou 
a “sugestão de proposta” 
apresentada pelo diretor 
administrativo Laudelino 
Bastos da Silva e manteve 
a decisão de não aceitar 
a redução de direitos, o 
desmonte da FUCAS e da 
CASAN.

O diretor administrativo 
Laudelino Bastos afirmou, 
depois de 55 dias e vários 
adiamentos das negocia-

ções, que iria propor a 
redução de horas-extras, 
o fim da gratificação de fé-
rias, redução do plano de 
complementação do auxí-
lio-doença e nada sobre o 
plano de complementação 
da aposentadoria. “A dire-
toria está fazendo pouco 
caso da negociação. Não 
vamos aceitar qualquer re-
dução de direitos”, afirma 
o presidente do SINTAE, 
Odair Rogério da Silva.

Enquanto alega falta de 
recursos, a diretoria goza 
de um gordo reajuste de 
62% nos próprios salá-
rios. Contraditoriamente, 

a “falta de recursos” não 
impediu que a empresa 
também destinasse R$ 
250 mil para um evento de 
decoração em Florianópo-
lis. O SINTAE não admite 
a forma irresponsável com 
que a diretoria da CASAN 
vem conduzindo a nego-
ciação, demorando a apre-
sentar a contra-proposta. 
A categoria está de plan-
tão e vai se concentrar no 
Centro Administrativo do 
Governo do Estado para 
a assembléia estadual em 
data a ser marcada na se-
gunda quinzena de maio.

A Coordenação dos Movimentos So-
ciais tem encontro em Santa Catarina no 
dia 1º de maio em Tubarão. A atividade 
acontece às 13 horas e antecede o Ato 
Unificado em homenagem ao Dia do 
Trabalhador. 

Criada em abril de 2003, a Coordena-
ção dos Movimentos Sociais (CMS) é 
uma experiência inédita que congrega 
as principais organizações populares 
do país, como o MST, CUT, UNE, CMP 
e Conam. Para o secretário de comuni-
cação do SINTAE SC, Wolney Chucre, 
único representante do estado na Ple-

nária Nacional da CMS que aconteceu 
nos dias 01 e 02 de abril em São Paulo, 
a pressão da sociedade é indispensável 
para que haja mudanças nessa esfera. 
“O governo Lula guarda um certo grau 
de dualidade. Os movimentos sociais 
precisam estar mobilizados para fazer 
avançar as melhorias da classe traba-
lhadora”, afirma.

A coordenação marcou para o dia 22 
de setembro uma mobilização nacional 
pela mudança da política econômica no 
Brasil. 

Os trabalhadores da CA- ções, que iria propor a a “falta de recursos” não 

Luta pelo acordo salarial

A Coordenação dos Movimentos So- nária Nacional da CMS que aconteceu 

Movimentos sociais contra política 
econômica
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O SINTAE está chamando a categoria para a 
participação do ato estadual unificado organizado 
pela Coordenação de Movimentos Sociais no dia 
1º de maio em Tubarão. Mais do que comemorar, o 
ato pretende pressionar o governo federal a mudar 
os rumos da política econômica e reduzir a jornada 
de trabalho sem redução salarial. 

Os movimentos sociais também aproveitarão a 

ocasião para exigir reforma agrária, geração de 
emprego e renda para a classe trabalhadora bra-
sileira. A luta contra a ALCA também faz parte 
do protesto. Caravanas de trabalhadores sairão 
de diversas cidades. Na capital, haverá ônibus 
com saída às 13 horas do Terminal Cidade de 
Florianópolis.

O SINTAE está chamando a categoria para a ocasião para exigir reforma agrária, geração de 

SINTAE participa de ato no Dia do 
Trabalhador

O presidente do SINTAE, Odair Rogério da 
Silva, é um dos delegados eleitos para par-
ticipar da 11ª Plenária Nacional da CUT que 
acontece entre os dias 13 e 15 de maio em 
São Paulo. Os nomes foram definidos durante 
a plenária estadual ocorrida em Caçador nos 
dias 13, 14 e 15 de abril. 

A plenária definiu o plano de lutas da cen-
tral e o posicionamento 
frente a questões como 
estrutura e reforma sindi-
cal, relações de trabalho 
e política econômica. A 
polêmica girou em torno 
da reforma sindical. A 
proposta vencedora foi 
a defendida pela Ten-
dência Articulação Sin-
dical, que acredita que 
o projeto representa um 
avanço com algumas al-
terações. Outras tendên-
cias mantêm numerosos 
pontos de discordância 
em relação ao projeto em 
discussão no Congresso 
Nacional. 

Para o SINTAE, o proje-

to não amplia a democracia e não estabelece 
mecanismos que fortaleçam a organização 
dos trabalhadores. “O projeto é um retrocesso, 
pois coloca em risco o direito de greve e ou-
tras conquistas e, diante da atual co-relação 
de forças no congresso nacional, pode sofrer 
alterações ainda piores”, afirma o presidente 
do SINTAE.

O presidente do SINTAE, Odair Rogério da to não amplia a democracia e não estabelece 

SINTAE participa de plenárias da CUT
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Horário fl exível
A CASAN vai incorporar o horário flexível de até trinta minutos ao expediente dos funcionários, uma 

conquista do ACT 2004/2005. Os trabalhadores poderão optar por adiantar ou atrasar o início do turno 
de trabalho, contanto que cumpra a jornada de trabalho no mesmo dia. 
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SINTAE participa de ato no Dia do 
Trabalhador

SINTAE participa de plenárias da CUT

O SINTAE participou durante 
o dia 11 de abril de um debate 
sobre a PEC 369/05, projeto 
que dispõe sobre a reforma 
sindical e tramita no Con-
gresso Nacional. O seminário 
reuniu dirigentes da CUT, 
juristas e políticos na sede da 
OAB/SC em Florianópolis e foi 
promovido pelos deputados 
Mauro Passos e Vanio dos San-
tos em parceria as Faculdades 
Cesusc.

O Seminário foi dividido em 
quatro blocos temáticos: mo-
delo de organização sindical 
e sistema de contribuição, 

ações sindicais e práticas 
anti-sindicais, lei de greve e 
atividades essenciais e Con-
selho Nacional de Relações de 
Trabalho e OLT. Para a maioria 
dos participantes, a reforma 
sindical não fortalece a de-
mocracia e a organização dos 
trabalhadores.

O encontro contou com a pre-
sença dos dirigentes nacionais 
da CUT Jorge Luis Martins, 
Rosane da Silva e Antônio Car-
los Spis. Também participaram 
o especialista em Direito do 
Trabalho e atual assessor téc-
nico da Bancada Federal do PT, 

Maximiliano Nagel Garcez, o 
Juiz do Trabalho Dr. Amarildo 
Carlos de Lima, o Procurador 
do Ministério Público do Tra-
balho, Dr. Acir Hack, o Delega-
do Regional da DRT/SC Odilon 
Silva, o Diretor da Fetiesc lde-
mar Martini.O presidente da 
OAB/SC, Dr. Adriano Zanotto, 
foi substituído na mesa pelo 
advogado Mario Miller e o pre-
sidente do PCdoB de Florianó-
polis, Nildomar Freire (Nildão), 
pelo diretor da CUT/SC Volnei 
Rosalen.

O SINTAE participou durante ações sindicais e práticas Maximiliano Nagel Garcez, o 

Reforma sindical em debate

O imposto sindical voltou a onerar os traba-
lhadores da CASAN por exigência de um sindi-
cato. O imposto que não é cobrado desde 1997 
quando o SINTAE ganhou a ação judicial em que 
solicitava a sua suspensão, foi descontada nas 
folhas de pagamento dos meses de outubro de 
2004 e maio de 2005.

A CLT prevê o desconto em folha de pagamen-
to referente a um dia de trabalho no mês de mar-
ço. Desse valor, 60% é destinado aos sindicatos 
e 40% é repassado ao Ministério do Trabalho 
e federações e confederações. O desconto foi 
efetuado por que a representação sindical de 
uma das categorias que integram o quadro de 

funcionários da CASAN recorreu à DRT para 
receber o valor do imposto sindical “a que tem 
direito”. “É uma atitude típica de sindicato 
pelego, que não faz ação sindical e, portanto, 
depende do imposto para sobreviver”, denuncia 
o presidente do SINTAE, Odair Silva.

O SINTAE continua abrindo mão do impos-
to, pois entende que os trabalhadores devem 
contribuir espontaneamente com a entidade 
representativa da sua categoria. A contribui-
ção aprovada em assembléia continua sendo a 
forma de sustentação do sindicato. A direção 
do SINTAE está tomando as medidas judiciais 
cabíveis e rediscutindo a contribuição.

O imposto sindical voltou a onerar os traba- funcionários da CASAN recorreu à DRT para 

Imposto sindical

Dezenas de trabalhadores 
da CASAN que recebem van-
tagem pessoal há muitos anos 
por haverem ocupado funções 
de chefia tiveram esses valo-
res suspensos no ano passa-
do. Neste ano, a diretoria da 
CASAN tentou novamente 
suspender esses benefícios, 
o que foi impedido por uma 
decisão judicial. O sindicato 

está tomando as medidas 
judiciais cabíveis para que a 
empresa mantenha o paga-
mento da vantagem pessoal 
dos funcionários que perderam 
o benefício.

O sindicato entende que 
os valores já fazem parte do 
orçamento familiar dos tra-
balhadores. “Os funcionários 
nunca foram informados de 

que esses benefícios eram 
temporários. A suspensão 
gera queda na qualidade de 
vida”, afirma o vice-presidente 
do SINTAE, Jucélio Paladini. 
Os trabalhadores prejudicados 
por mais essa medida unila-
teral da diretoria da empresa 
devem procurar os dirigentes 
do SINTAE para encaminhar a 
documentação.

Dezenas de trabalhadores está tomando as medidas que esses benefícios eram 

CASAN suspende vantagem pessoal

Horário fl exível
A CASAN vai incorporar o horário flexível de até trinta minutos ao expediente dos funcionários, uma 

conquista do ACT 2004/2005. Os trabalhadores poderão optar por adiantar ou atrasar o início do turno 
de trabalho, contanto que cumpra a jornada de trabalho no mesmo dia. 
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Trabalhadores que prestam 
o serviço de atendimento ao 
público pelo sistema 0800 da 
CASAN na regional de Flo-
rianópolis, na Ponta do Leal, 
paralisaram as atividades no 
dia 06 de abril por melhores 
condições de trabalho. Os 
serviços foram suspensos por 

três horas para pressionar a 
empresa a resolver o problema 
de refrigeração do ambiente 
de trabalho. Duas trabalhado-
ras tiveram que ser levadas 
ao hospital em função das 
condições. 

Antes da paralisação, o SIN-
TAE solicitou diversas vezes à 

diretoria da CASAN que solu-
cionasse o problema e recor-
reu, inclusive, à Delegacia Re-
gional do Trabalho. A CASAN 
se comprometeu em resolver o 
problema até a última semana 
de abril. Um dos aparelhos já 
foi trocado.

A política estadual de sa-
neamento urbano esteve em 
debate durante o 1º Congresso 
Catarinense de Gestão Pública 
Municipal, evento que reuniu 
prefeitos, secretários de infra-
estrutura, primeiras damas e 
assistentes sociais no Centro 
de Cultura e Eventos da Uni-
versidade Federal de Santa 
Catarina em Florianópolis. Os 
dirigentes do SINTAE Gilmar 
de Paulo, Mário Meyer e De-
jalma Lazzarotti, vereador em 
Concórdia pelo PT, participa-
ram das discussões.

No painel “As Políticas Nacio-

nal e Estadual de Planejamento 
Urbano e Saneamento”, houve 
defesa de uma visão do serviço 
como questão de saúde públi-
ca e da gestão compartilhada 
do sistema, uma alternativa 
às municipalizações. “Foi um 
espaço muito interessante em 
que se defendeu que o sanea-
mento deve obedecer à legis-
lação da saúde pública. Além 
disso, os prefeitos conheceram 
a proposta da gestão compar-
tilhada, que é um modelo que 
usa a participação da socieda-
de”, afirma o dirigente Gilmar 
de Paulo.

O SINTAE participou de um 
debate sobre Ecosocialismo 
no auditório do Tribunal de 
Contas do Estado em 30 de 
março. Promovida pelo man-
dato do deputado Afrânio 
Boppré, a palestra integrou o 
ciclo “Debates Contemporâ-
neos” e foi desenvolvida pelo 
ambientalista Pedro Ivo de 
Souza Batista. 

Secretário do Meio Ambiente 
de Fortaleza, o cearense foi 
coordenador da Agenda 21 
do Ministério do Meio Am-
biente e coordenador de meio 
ambiente da CUT nacional. 
Também trabalhou no Fórum 

Brasil de Organizações Não-
Governamentais para o Meio 
Ambiente e presidiu a ONG 
Instituto Terra Azul por dois 
anos. Sua jornada de atuação 
na área ambiental já soma 
duas décadas.

Na ocasião, o secretário de 
Comunicação do SINTAE apre-
sentou a Plataforma de Luta 
pela Água, consolidada duran-
te o 5º Fórum Social Mundial.

Ecosocialismo
Os ecosocialistas defendem 

uma política sustentável e 
vêem os recursos ambientais, 
como a água, como direitos 
de todo ser humano, que não 

podem ser tratados como 
mercadoria. O Manifesto da 
Rede Brasil de Ecosocialistas, 
aprovado no 3º Fórum Social 
Mundial, em Porto Alegre, 
diz que não existe futuro para 
qualquer pensamento político 
que não seja ecologicamente 
sustentável. O documento 
ainda alerta que em sua ofen-
siva, para transformar tudo 
em propriedade e mercadoria, 
o capital patenteia a vida, 
apropria-se da biodiversidade, 
quer impor os produtos trans-
gênicos, privatizar, mercan-
tilizar e controlar as reservas 
florestais e a água. 

Trabalhadores que prestam três horas para pressionar a diretoria da CASAN que solu-

Trabalhadores do sistema 0800 paralisam
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O SINTAE participou de um Brasil de Organizações Não- podem ser tratados como 
Ecosocialismo em debate

A política estadual de sa- nal e Estadual de Planejamento 

Congresso discute 
saneamento

Desde dezembro do ano 
passado, o SINTAE vem exi-
gindo da diretoria da CASAN 
a extensão do ACT para todos 
os trabalhadores. Em reunião 
com o SINTAE, Walmor De 
Luca afirmou ser favorável à 
extensão, necessitando ape-
nas da posição da assessoria 
jurídica da empresa. Após 
várias reuniões com os as-
sessores jurídicos na DRT, a 
CASAN ainda não ampliou o 
acordo. O SINTAE vai entrar 
com ação judicial para que a 
CASAN estenda os benefícios 
do acordo coletivo.
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Ação vai pressionar 
extensão do ACT


