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EXPEDIENTE

Assembléias dizem “não” às perseguições
As assembléias regionais vêm contando com intensa 
participação dos trabalhadores. As práticas do ex-
deputado Walmor De Luca, que se diz “defensor da 
democracia” mas espalha pânico entre a categoria, 
provoca a indignação dos trabalhadores. Os com-
panheiros têm aprovado os encaminhamentos por 
unanimidade, garantindo que não admitirão mais 
a perseguição permanente e as mesquinharias da 
diretoria da CASAN, especialmente Cézar De Luca e 
diretores. Em Criciuma, os trabalhadores pediram o 
afastamento de Cézar De Luca e  do assessor Vilmar 

Tadeu Bonetti.
Na pauta das assembléias, estão a revogação da 
resolução 188 (que criou a malfadada escala ilegal), 
a exigência da eleição para representante dos traba-
lhadores no Conselho de Administração da CASAN, 
o fim das transferências, cumprimento do ACT com 
relação ao Plano Odontológico e a deliberação sobre 
a possibilidade de greve e de assembléia estadual 
em 9 de fevereiro. Até o dia 6, dirigentes do SINTAE 
terão percorrido 26 municípios para encaminhar as 
questões juntamente com os trabalhadores. 

Jornada ilegal
Mais uma audiência no dia 31 de janeiro no Minis-
tério Público do Trabalho discutiu a jornada ilegal 
imposta pela CASAN. A CASAN não retrocedeu. 
Não houve acordo sobre as punições e descontos 
realizados nas folhas de pagamento dos trabalha-
dores da manutenção de São José e Palhoça. Além 

disso, os representantes da empresa entregaram 
uma proposta com um novo “bode”: o agrupamento 
de cargos. A proposta foi sistematicamente negada 
pelo SINTAE.
O sindicato apresentou uma nova proposta com as 
mesmas diretrizes já defendidas (Veja quadro).

Participe da assembléia da sua região. Somente com muita 
mobilização poderemos reverter este quadro! 

9 de fevereiro: data indicativa da assembléia estadual

Proposta do SINTAE
- Suspensão da resolução 181/2005
- Compensação das horas-extras de segunda 
a sexta entre 18h e 22h: 50% pago e 50% na 
proporção de uma hora trabalhada por 1,6 de 
descanso
- Sábados, domingos e feriados conforme ACT 
vigente
- Devolução dos descontos em fevereiro de 
2006
- Sem punições

Proposta da CASAN
- Compensação de 50% das horas-extras de se-
gunda a sábado e 50% na proporção de uma hora 
trabalhada por 1,5 de descanso
- Domingos e feriados: compensação de 50% das 
horas-extras e 50% na proporção de uma hora 
trabalhada por 2 de descanso
- Agrupamento:  transforma vários cargos em 
um único “coringa”


