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Textos  & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva, Jucélio Paladini e Wolney Chucre.

EXPEDIENTE

2006 inicia com luta
2006 começou com muita luta para os trabalha-

dores da CASAN. Os constantes descumprimen-
tos do ACT e violações dos nossos direitos pela 
diretoria da empresa continuam exigindo nossa 
mobilização. São transferências, corte de ponto, 
alteração ilegal da jornada de trabalho, não-reno-
vação do plano Odontológico, enfim, uma série de 
abusos a que estamos sendo submetidos e diante 
dos quais não podemos nos calar.

Dispostos a lutar contra a violação dos nossos 
direitos, vamos promover mais uma grande mobi-
lização nesta quarta, dia 25, reunindo os trabalha-
dores da Grande Florianópolis em frente à Matriz. 
Precisamos mostrar à diretoria da CASAN que 
não vamos tolerar que os nossos direitos sejam 
jogados no lixo. 

De Luca faz todo o esforço, corta até salário, 
para pressionar os trabalhadores a aderirem à 
nova jornada de trabalho, enquanto os direto-
res embolsam gordas diárias sentados em suas 
confortáveis poltronas. Aquela velha história: a 
pequena minoria que se beneficia às custas do 
arrocho dos trabalhadores. 

A diretoria da CASAN age de maneira irrespon-
sável num momento delicado, em que a empresa 
e o saneamento catarinense estão em jogo. 

- Por que a empresa não freou as 
transferências, como solicitou o Fórum 
Parlamentar da CASAN na Assembléia 

Legislativa? 
- Por que não aceitou a proposta dos 
sindicatos de estruturar a jornada de 
trabalho em dois turnos de 6 horas, 
ampliando o horário de atendimento 
à população e aderindo à campanha 

nacional pela redução da jornada sem 
diminuição do salário? 

- Por que a diretoria ainda não realizou 
eleição para escolha do representante 

dos trabalhadores no Conselho de 
Administração? 

- Por que a diretoria tirou da FUCAS o 
Plano de Saúde e Odontológico, que 

funcionavam bem? 
- Como o plano Odontológico foi 

suspenso se o ACT prevê o benefício 
até abril de 2006?

 
Queremos respostas para estas e outras per-

guntas. Queremos o fim da repressão e da violação 
dos nossos direitos. 

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

Plano Odontológico - Jornada de trabalho 
Eleição do Conselho de Administração - Transferências

PAUTA:

Exigimos o cumprimento do Acordo Coletivo e da CLT!


