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Abaixo à intransigência da diretoria da CASAN

Durante a semana passada a 
diretoria da CASAN, em mais uma 
tentativa para confundir a categoria, 
fez publicar o seu informativo FONTE 
tendo como manchete: Sete sindi-
catos assinaram o acordo coletivo 
2007/2008. A princípio, para quem 
não conhece nossa realidade pode 
até parecer um grande feito.

Mas como está a campa-
nha salarial na CASAN este 
ano?

Entretanto para os/as trabalhado-
res/as da CASAN que conhecem nos-
sa realidade, sabem perfeitamente 
que isto representa pouquíssimo. 
Os sete sindicatos citados no jornal 
FONTE, do ponto de vista quantita-
tivo e formal, em tese representam 
cerca de 10% (dez por cento) de 
nossa categoria. Isto sem contar 
que boa parte dos profissionais de 
nível superior e de técnicos de nível 
médio são filiados ao SINTAE e o 
reconhecem como o seu sindicato. 
Portanto, mais de 90% da categoria 
é representada pelo SINTAE.

A campanha salarial deste ano 

Todos/as à assembléia!
Dia 14/08, às 14 horas na Sede da ASCAN

Ponta do Leal - Estreito/Fpolis

de forma alguma está resolvida 
com mais esta pegadinha. Aliás, em 
anos passados esta mesma diretoria 
da CASAN e as outras, usaram este 
mesmo expediente com o objetivo 
de dividir os/as trabalhadores/as. O 
tiro saiu pela culatra!

Nossa história está recheada de 
muitas lutas e de momentos difíceis. 
Certamente não será um artifício 
deste tipo que nos desestabilizará, 
tampouco deixaremos de ver o mo-
mento que estamos vivendo.

Nos últimos dias o SINTAE tem 
recebido dezenas de manifestações, 
todas contrárias ao acordo assinado 
pelos sete sindicatos. Entendemos 
que de fato foi um equívoco dos 
representantes destas entidades sin-
dicais. Já apresentamos várias pro-
postas à direção da CASAN, e para 
variar, dizem que nós é que temos 
que apertar os cintos ainda mais. No 
entanto, se apertar mais arrebenta! 
Agora é a vez dos 13 diretores, as-
sessores, consultores, etc com suas 
altas diárias, devolverem o reajuste 
dos seus salários concedidos acima 
do INPC (3,44%).

Vamos à luta, como sempre fizemos. Todos/as à assembléia!
“Caminharemos então 
pelo mesmo caminho 
da História. Mas não a 
repetiremos. Somos os 
de antes, mas somos 

novos.” Zapatistas

Mafra
Foram fatores decisivos: a nossa 

luta desde 2003, com ampla arti-
culação do SINTAE, mobilização 
popular com debates, panfletagens, 
atos, audiências públicas, anúncios 
em carros de som e rádios da ci-
dade, abaixo assinado, aprovação 
da Emenda à Lei Orgânica contra 
a privatização da água no municí-
pio, aliados a vontade política da 
Diretoria da CASAN, do Executivo 
Municipal e Estadual. O contrato de 
prestação dos serviços entre CASAN 
e município foi renovado por 12 anos 
na última sexta-feira, 12 de agosto. 
Estiveram presentes dezenas de tra-
balhadores da região, os/as dirigen-
tes do SINTAE Elenir Schutz  (Mafra) 
e José Erasmo Vieira e o Conselheiro 
da CASAN, Jucélio Paladini. Foi mais 
uma batalha vencida nessa guerra 
contra a privatização dos serviços de 
saneamento básico.


