
N
a história do Sindicato e das 

campanhas salariais nunca 

se fechou um acordo coletivo 

em apenas um mês de negociações, 

particularmente em maio, que é nossa 

data base. O diferencial nesta campa-

nha salarial de 2008/2009 é que a CA-

SAN tem demonstrado boa vontade em 

discutir com os sindicatos as cláusulas 

para o fechamento do ACT.

Achamos que houve avanços sig-

ni' cativos, como o projeto-piloto na 

manutenção e para o atendimento ao 

público da jornada de 6 (seis) horas 

diárias, de segunda a sexta-feira, das 

7h às 13h com uma equipe e das 13h 

às 19h com outra equipe.

A manutenção do ACT anterior tam-

bém foi fundamental para facilitar as 

negociações, bem como o compromis-

so de achar a melhor forma de aplicar 

a conclusão dos trabalhos elaborados 

pela Comissão Paritária que discutiu a 

CASANPREV.

Estamos muito próximos de fechar 

o ACT. O que está faltando ainda é a 

redação de' nitiva que irá estabelecer 

os critérios na participação nos lucros. 

Parece que os Diretores da CASAN não 

perceberam o grau de indignação da 

categoria. Ninguém aceita que um 

possa ganhar 104 vezes a mais do que 

o outro.

O que estamos propondo é que no 

mínimo a CASAN pare com essa idéia 

de querer descontar os Abonos de Natal 

e Férias na participação dos resultados. 

É conceder com uma mão e tirar com a 

outra. Portanto, não vamos admitir mais 

esse capricho do Presidente da CASAN. 

Aliás, no ano passado o Presidente da 

CASAN falou pelo Estado afora que o 

Sindicato não queria participação dos 

lucros, o que não era verdade. De fato a 

nossa opinião era que não aceitaríamos 

a PLR com qualquer tipo de desconto e 

continuamos com a mesma opinião.

 A diferença entre o que um Diretor 

recebeu e um trabalhador é astronômi-

ca! Precisamos fazer justiça social, para 

que todos da CASAN possam ser valo-

rizados, pois se houve lucro é porque 

todos contribuíram e não só um grupo 

de privilegiados.

Para fechar o acordo, o que falta é 

vontade política da Direção da CASAN 

para resolver esse impasse.

Se não chegarmos a um 
acordo vamos mobilizar toda 
a categoria para um grande 
ato estadual denunciando os 
privilegiados da CASAN a toda 
sociedade catarinense. 

Infelizmente, mais uma vez, o Go-
vernador LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 
(PMDB) coloca-se a favor da municipa-
lização em detrimento dos interesses 
da CASAN. No dia 22 de abril de 2008, 
o Governador, atendendo ao interesse 
do Prefeito de Palhoça, RONÉRIO HEI-
DERSCHEIDT (PMDB), solicitou junto ao 
Ministério das Cidades, através do ofício 
n° 095/2008, a prorrogação do prazo  
do convênio que trata da ampliação 
do sistema de abastecimento de água 
das localidades de Pinheira e Guarda do 
Embaú. Este projeto tem o aporte de R$ 
12 milhões em recursos públicos que 

estavam sob a gestão da CASAN. No 
entanto, o senhor Governador parece 
que prefere que essa verba vá para os 
bolsos da iniciativa privada. 

Com essa manobra, a CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL, que dispõe de tais re-
cursos, estenderá o prazo de liberação 
para 30 de julho de 2008, o su' ciente 
para que o Prefeito de Palhoça consiga 
apresentar projeto que permita o dire-
cionamento deste capital direto para os 
cofres da Prefeitura para investimento 
nas empresas privadas, deixando a 
CASAN completamente sem controle 
sobre esses recursos da União.

Há ainda mais um agravante: esse 
projeto tem direito autoral registrado 
em nome da CASAN, que não concor-
dará com a sua utilização caso não seja 
executado pela própria Empresa.

O problema é que agora o Presidente 
da CASAN, Walmor De Luca, perdeu 
toda a força na negociação! Será que 
De Luca soube dessa intervenção do 
Governador? A situação de Palhoça está 
repetindo o que aconteceu em Balneá-
rio Camboriú e em Joinville. 

LHS para garantir o poder e a tríplice 
aliança faz acordo com Deus e o Diabo 
ao mesmo tempo. 
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