
A
pós anos de muitas lutas, 

paralisações e até greve de 

fome, o fantasma da GA-

RANTIA DE EMPREGO volta a atormen-

tar a categoria.

O Presidente da CASAN, Walmor de 

Luca e sua turma estavam muito quie-

tinhos, distribuindo cheques, procuran-

do instituir a CASANPREV, fechar acordo 

com urgência, tapinhas nas costas etc. 

Mas o que estavam mesmo fazendo é 

preparando um grande golpe contra 

os/as trabalhadores/as da CASAN, 

tentando derrubar a GARANTIA DE 

EMPREGO para demitir.

Nossa história está recheada de gran-

des lutas. Pela GARANTIA DE EMPREGO 

já travamos e vencemos inúmeras bata-

lhas. O que a Diretoria da CASAN e LHS 

querem é demitir; ninguém tem mais 

dúvidas disso.

O falso argumento de que a GARAN-

TIA DE EMPREGO é para favorecer quem 

comete irregularidades já foi desmasca-

rado há muito tempo. 

   

Este é o retrato mais ( el da assessoria 

jurídica da CASAN, que che( ada por 

Sadi Beck Júnior e orquestrada por 

Walmor de Luca é muito boa quando 

se trata de ganhar causas contra os/as 

trabalhadores/as. Porém, quando o 

o assunto é defender a CASAN contra 

municipalizações e privatizações e o 

interesse de alguns  prefeitos não tem a 

mesma e( ciência e nem a mesma garra 

que usa para ceifar os direitos dos/as 

trabalhadores/as. 

O Governador Luiz Henrique da Sil-

veira e o Presidente da CASAN Walmor 

de Luca não medem esforços para pre-

judicar os/as trabalhadores/as e agora 

desenterram o fantasma da demissão.  

Mas iremos novamente à luta e não 

hesitaremos em defender nossos em-

pregos. 

EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente 
de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis - SC - Cep: 88020-301 - Fone/Fax (48) 3224-3868
www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br  - Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, Odair Rogério 
da Silva e Mário Dias.

Boletim  do  Sindicato dos/as Trabalhadores/as em  Água, Esgoto e Meio Ambiente de  Santa Catarina I Nº 464 I 02/07/2008

GARANTIA DE EMPREGO

DE LUCA ARMA MAIS UM GOLPE 
CONTRA A CATEGORIA

Contra a municipalização NADA 

Contra os/as trabalhadores/as TUDO 

Nossa história: No ano de 2003, em frente à Matriz da CASAN, os/as 

trabalhadores/as comemoraram a decisão judicial que assegurava os 

empregos da categoria.



H
istoricamente, a Direção 

da CASAN articula contra 

a GARANTIA DE EMPRE-

GO. Tudo começou há 20 anos, com 

a demissão de 13 pessoas. Em 1999, 

depois de uma greve da categoria, ( cou 

estabelecido no ACT a criação de uma 

Comissão entre o Sindicato e a CASAN 

para discutir os critérios para a rescisão 

dos contratos de trabalho. 

Na época, a Comissão Paritária deli-

berou sobre os critérios e decidiu que 

fossem incluídos no Plano de Cargos e 

Salários (PCS) e remetidos à Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT), além de 

incorporação nos contratos individuais 

de trabalho. No entanto, a Direção da 

CASAN da época não aceitou a decisão 

da Comissão, alegando que as rescisões 

contratuais eram de cunho adminis-

trativo e caberia somente à Empresa 

decidir sobre o assunto.

Em 2002, após várias negativas da 

CASAN, o SINTAEMA-SC entrou na 

Justiça para fazer valer a decisão da 

Comissão Paritária. Em 2003, quando 

foi emitida a sentença na primeira 

instância, a decisão judicial foi FAVO-

RÁVEL ao Sindicato, e a GARANTIA 

DE EMPREGO foi uma vitória dos/as 

trabalhadores/as. Em 2004, houve 

outro julgamento no Tribunal Regio-

nal do Trabalho (TRT) após a lista de 

demissões e novamente a sentença foi 

FAVORÁVEL para o Sindicato. 

O SINTAEMA-SC, após a decisão da 

Justiça, exigiu do Governador LHS e do 

Presidente da CASAN que não recorres-

sem da sentença. O próprio Governador 

afirmou que era necessário “tirar as 

maçãs podres do cesto”. 

No entanto, a Direção da CASAN 

entrou com recurso no Tribunal Su-

perior do Trabalho (TST) para aca-

bar com a GARANTIA DE EMPRE-

GO. O recurso foi negado e a CASAN 

entrou com agravo de instrumento 

junto ao TST. 

A HISTÓRIA DA LUTA PELA 
GARANTIA DE EMPREGO

Reunião de dirigentes do Sindicato com o Governador Luiz 

Henrique da Silveira e o Presidente  da CASAN, Walmor de Luca, 

em 2003. Entre os assuntos do encontro estava a GARANTIA DE 

EMPREGO.

Mais uma afronta do Presidente 

da CASAN Walmor De Luca e 

do Governo do Estado: neste último 

dia 25 de junho foi apreciado o agravo 

de instrumento promovido pela CASAN 

no Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

na ação da GARANTIA DE EMPREGO 

(critérios para rescisão de contrato de 

trabalho). 

Na verdade, o que houve nesta maté-

ria foi um grande esforço do Governo 

e da Direção da CASAN para conseguir 

seu objetivo maior que são as demis-

sões. Esse agravo agora aceito pelo TST 

abre a possibilidade de ser julgado o RE-

CURSO DE REVISTA, que seria a matéria  

(GARANTIA DE EMPREGO), e conforme a 

decisão foi dado provimento ao agravo 

de instrumento para que seja submeti-

do a julgamento na primeira sessão que 

será no dia 6 de agosto de 2008.

Isso tudo signi( ca que se obter êxito 

nesta ação, a CASAN vai poder fazer o 

que há muito tempo está querendo 

fazer: a demissão em massa dos/as 

trabalhadores/as. Ou será que nós já  

esquecemos da famigerada lista pa-

trocinada pelo Presidente da CASAN, 

Walmor De Luca? 

Esta foi mais uma prova da intransi-

gência desta Direção da CASAN. Não 

vamos admitir mais este ataque à 

categoria. 

O SINTAEMA-SC irá até o fim para 

GARANTIR O EMPREGO dos/as traba-

lhadores/as!

Walmor de Luca continua na ofensiva contra os/as trabalhadores/as


