
D
ia 6 de agosto de 2008 é 

mais uma data pra " car 

na memória de nossa 

categoria. O Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), através da 4° Turma, 

decidiu por 3 votos a zero que os 

Critérios de Rescisão de Contrato 

de Trabalho fossem cumpridos in-

tegralmente pela CASAN.

Isso tudo signi" ca que podemos 

comemorar e trabalhar sem o fan-

tasma das demissões.

Nós trabalhadores/as só quere-

mos é tranqüilidade para cumprir 

nossas obrigações, e prestar um 

bom trabalho para a população ca-

tarinense. 

Agora esperamos que a Direção 

da CASAN cumpra o que foi decido 

e não " que gastando dinheiro com 

contratação de advogados de fora 

para prejudicar os/as trabalhado-

res/as.

No rosto de cada companheiro/a 

uma constatação que nos enche de 

orgulho. É fácil visualizar o brilho 

nos olhos de todos e a esperança de 

novas perspectivas dos valorosos 

guerreiros/as de nossa categoria. 

A nossa maturidade permitiu 

que a luta transcorresse de for-

ma consciente. O esforço valeu a 

pena e as di" culdades foram re-

compensadas por um resultado 

duradouro, impedindo a redução 

dos nossos direitos e a perda dos 

nossos empregos.

Existe uma coisa muito especial e 

peculiar nesta luta: DE SEUS FRUTOS 

ABUNDANTES TODOS COLHERÃO!

Ao longo dessa jornada (1987-

2008) as Direções do SINTAEMA-SC 

jogaram papel fundamental. Pauta-

ram-se pela construção da unidade 

da categoria, estimulando a luta e 

com muita paciência e perseveran-

ça foram ajustando a tática a cada 

nova realidade.

Quando tiramos a ênfase do as-

pecto exclusivamente " nanceiro é 

que percebemos a real extensão da 

nossa vitória.

Agora, o desa" o colocado é sa-

bermos canalizar esse alto astral e 

auto-estima para enfrentarmos ou-

tras duras batalhas, como a da as-

sinatura do ACT 2008/2009, a CA-

SANPREV, o repatriamento dos re-

cursos do PAD em poder da FUCAS, 

a Reestruturação da Escala Salarial, 

a renovação dos contratos com os 

municípios, entre outras. 

Essa vitória no TST é resultado de 

uma luta de 21 anos. Nesse perío-

do teve de tudo, inclusive greve de 

fome.

O SINTAEMA-SC parabeniza 

os/as milhares de companhei-

ros/as (da ativa e aqueles que já 

se desligaram) que participaram 

ativamente das batalhas na luta 

pela garantia de emprego.
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