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EXPEDIENTE

Abaixo a violação do ACT!
A diretoria da CASAN vem promovendo uma série 

de atrocidades, descumprindo o ACT e a própria 
CLT. Ao invés de concentrar esforços na tarefa de 
construir um modelo alternativo para o saneamento, 

na tentativa de evitar que os privatistas se apossem 
do direito básico dos catarinenses à água, a diretoria 
age de forma irresponsável, desviando a atenção 
para questões paralelas. 

Assembléia da regional Grande Florianópolis 
Quarta (25/01), 8 horas, em frente à matriz

Planos Odontológico e de Saúde - Jornada de trabalho 
Eleição do Conselho de Administração - Transferências

Planos de saúde e 
odontológico

Desde outubro de 2005, o plano 
odontológico está suspenso, 
o que viola a cláusula 13ª do 
ACT. Incertezas também sobre 
o plano de saúde, já que a 
empresa vem fazendo sucessivas 
prorrogações de contrato ao invés 
de firmar convênio permanente.

Transferências
De forma autoritária e intransigente, 
a diretoria da CASAN segue com 
as transferências. Sua atitude 
irresponsável e inconseqüente 
ignora até mesmo a solicitação 
formal do Fórum Parlamentar 
formado na Assembléia Legislativa 
para discutir o futuro da empresa. 

Em dezembro de 2005, o Fórum 
encaminhou documento solicitando 
a suspensão das transferências 
até que se concluísse a discussão 
sobre o modelo de gestão.

Conselho de 
Administração

A CASAN ainda não realizou 
eleição para escolher representação 
dos trabalhadores no Conselho 
de Administração mesmo após 
diversas solicitações formais 
dos sindicatos, descumprindo 
a  c l á u s u l a  2 ª  d o  A C T.

  
Alteração da jornada de 

trabalho
Inúmeras reuniões na Delegacia 

Regional e no Ministério Público 
do Trabalho buscaram a suspensão 
da resolução 181/2005, que 
criou a malfadada escala ilegal. 
Trabalhadores que se recusaram 
a cumprir a jornada ilegal tiveram 
dias de trabalho descontados. A 
ilegalidade continua mesmo sob 
o alerta do Procurador-Chefe do 
MPT, Acir Alfredo Hack de que 
imposição contraria a o Artigo 468 
da CLT, que prevê que qualquer 
alteração na jornada de trabalho 
deve ter anuência do sindicato, 
o que não ocorreu. A imposição 
da escala revela claramente o 
objetivo da diretoria da CASAN: 
querem que trabalhemos dia e 
noite, domingos e feriados, como 
os comerciários. 

É hora de reagir a essas violações e denunciar o 
caos administrativo desta gestão que está levando 
a CASAN à destruição. Enquanto suprime direitos 
dos trabalhadores, esta diretoria vive na mordomia.  
e subestima a força da nossa categoria, que sempre 
mostrou disposição de luta. 

Para discutir essas questões, o SINTAE convoca 
os trabalhadores da regional da Grande Florianópolis 
para a assembléia regional no dia 25/01. Mesmo com 
ameaças e desconto dos dias parados, os trabalha-
dores não vão se intimidar. Nossa resposta vai ser 
em alto e bom tom: Fora De Luca e seus diretores!

PAUTA:


