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A
té o presente momento a 

CASAN ainda não respon-

deu nossa reivindicação 

aprovada na Assembléia do dia 

22/07 de retirar o Recurso que a Em-

presa mantém no Tribunal Superior 

do Trabalho (TST).

Na tarde do dia 29/07, os Direto-

res do SINTAEMA-SC procuraram o 

Presidente da CASAN, Walmor De 

Luca, para buscar uma resposta da 

reivindicação dos/as trabalhado-

res/as de que a Empresa desista do 

Recurso da “garantia de emprego”,  

junto ao TST .

Entretanto, o Presidente com toda 

sua “costumeira educação” não quis 

receber os dirigentes e chegou a 

empurrar a porta de sua sala contra 

os mesmos. Infelizmente, esta é a 

forma que o Presidente trata os/as 

trabalhadores/as com “garantia de 

emprego”. Imagina sem “garantia 

de emprego”. Aliás, já sabemos, é 

demissão direta.

 Quando entregamos ao Diretor 

Administrativo, Antonio Varella do 

Nascimento, nossa reivindicação 

acerca da “garantia de emprego” 

deixamos claro na oportunidade 

que estaríamos abertos a negociar 

com a CASAN. 

Mas, diante de mais este episódio, 

a resposta parece já estar clara.

A Diretoria da CASAN a partir de quar-

ta-feira (30/07), começou a fazer reuniões 

nos locais de trabalho com o objetivo que já 

conhecemos de longa data. É a contra-infor-

mação: de forma sutil, buscam intimidar a 

categoria. A Diretoria da CASAN devia estar 

fazendo reuniões para informar à categoria 

que estava desistindo do Recurso da “garan-

tia de emprego” e não o contrário.

Nossa resposta deve ser a mesma de sempre. 

Unidade e disposição de luta, para encami-

nhar as nossas decisões da Assembléia.

No dia 29/07, no auditório da Matriz, foi lan-

çada ofi cialmente a CASANPREV. Já é possí-

vel fazer a inscrição, ou seja, a adesão. 

Entendemos que a constituição da CASAN-

PREV é um passo importante. Agora é neces-

sário implementar as alterações propostas 

pela Comissão Paritária em um Termo de 

Acordo. São propostas que tem como obje-

tivo melhorar o Programa de Aposentado-

ria. Confi ra na página do SINTAEMA-SC na 

internet (www.sintaema-sc.org.br), no link 

“Documentos”, a proposta na íntegra.

Diretoria vai a campo CASANPREV

QUEM FECHA A PORTA NÃO QUER NEGOCIAR

Odair entrega documento com a decisão da 

categoria ao Diretor Administrativo

O abaixo-assinado pela “garantia 

de emprego” pode ser acessado no 

site do Sindicato. Basta imprimir e 

recolher as assinaturas.

Participe!


