
D
epois de mais de duas déca-
das de lutas em defesa dos 
Critérios para Rescisão do 

Contrato de Trabalho (chamamos de 
garantia no emprego), realizando mo-
bilizações, atos públicos, assembléias, 
passeatas, paralisações, mais de uma 
dezena de greves, com desconto de sa-
lários, inclusive uma de 36 dias, sendo 
5 dias de greve de fome, realizada por 
sete bravos/as companheiros/as em 
1989, agora, novamente, o fantasma 
das demissões ronda os trabalhadores 
da CASAN deixando-os atônitos.

 Tudo porque a Direção da CASAN e 
o Governo LHS ainda continuam insis-
tindo em não querer aceitar os Critérios 
para Rescisão do Contrato de Trabalho. 
Não medem esforços para derrubar 
a “garantia de emprego” no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

Por que não aceitar os atuais Critérios 
de Rescisão? Ora, se em vários proces-
sos administrativos, quando provada 
a falta grave, o próprio Sindicato deu 
anuência para demissão.

Nós não esquecemos do golpe que as 

várias Diretorias da CASAN e os Gover-
nos já tentaram nos aplicar. Entre ou-
tros, destacamos as 13 demissões em 
1987, os160 aposentados que foram 
demitidos em 1998 e 2004, sem direi-
to  sequer  a uma rescisão de contrato 
normal como  de qualquer trabalhador. 
Foram demitidos como marginais, após 
anos de serviços prestados e tendo 
dedicado a maior parte de suas vidas 
à Empresa. Muitos destes passaram até 
por graves problemas de saúde.

 Será que alguém já esqueceu desta 
lista em 2004? Foram meses de terror, 
angústia e insegurança.  Até a delação 
foi instituída como método de caça às 
bruxas. Vários/as companheiros/as até 
hoje não conseguiram se recuperar do 
trauma sofrido.

Ninguém sabia explicar porque es-
tava na lista. Evidentemente que não 
acharam explicação porque não hou-
ve qualquer tipo de critério. Todos/as 
foram tratados/as como se tivessem 

cometido algo de grave e devessem ser 
punidos através de demissão.

Entretanto, quando achávamos que 
deveríamos discutir o Acordo Coleti-
vo de Trabalho (ACT) e a Direção do 
Sindicato estava disposta a defender a 
proposta apresentada pela CASAN em 
assembléia estadual, vem essa bomba 
sobre as cabeças dos/as trabalhado-
res/as.   

Diante desta nova realidade, enten-
demos que a aceitação da proposta 
para Acordo Coletivo apresentada pela 
CASAN, só pode ser aceita SE A CASAN 
DESISTIR DO RECURSO DE REVISTA 
SOBRE A GARANTIA DE EMPREGO QUE 
ESTÁ NO TST.

É bom que a Diretoria da CASAN e 
o Governo LHS saibam mais uma vez, 
que deste osso nós não largaremos 
jamais!

Nossa história está recheada de 
grandes e memoráveis batalhas, es-
pecialmente na luta pela “garantia no 
emprego” e até aqui com sucesso. 

Vamos à luta! A unidade é a chave 

da vitória!
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SEM EMPREGO NÃO TEM ACT!
Mais uma batalha, depois de tantas em defesa da “garantia de emprego”

LOCAL: FLORIANÓPOLIS - (ANTIGO CINE RITZ) - AO LADO DA CATEDRAL METROPOLITANA

DATA: 22 DE JULHO (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIO: 14 horas

PAUTA: DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OS RUMOS DA CAMPANHA SALARIAL

A LISTA DOS 500

TODOS/AS NA ASSEMBLÉIA ESTADUAL!


