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NA PORTA DO BOM PAGADOR, COBRADOR NÃO BATE

ATRASO DOS SALÁRIOS

S
egundo argumento 

apresentado pela Di-

retoria da CASAN, que 

atrasou o pagamento 

dos salários dos trabalhadores em 

razão do bloqueio das contas da 

Companhia, obtidos através de ação 

judicial promovida pela FUCAS, deve-

mos informar que:

1. A mensagem enviada aos ser-

vidores no dia 25 de agosto de 2008 

deixa claro que a intenção da Direto-

ria da CASAN foi criar um fato político 

e esta com certeza não foi uma idéia 

muito inteligente;

2. NA PORTA DO BOM 
PAGADOR, COBRADOR NÃO 
BATE. Se a FUCAS foi vitoriosa 

nesta ação judicial é porque a Justiça 

entendeu que a CASAN deve pagar 

suas dívidas; 

3. Vale lembrar que a Diretoria 

da CASAN  já havia sido informada 

no passado que as pendências e 

outros assuntos referentes à FUCAS 

deveriam ser encarados com mais 

seriedade.

No passado foram realizadas 

várias reuniões tentando buscar so-

luções para o impasse, entretanto, a 

CASAN nunca teve vontade de resol-

ver e sempre  tratou o assunto com 

negligência . 

Diante da falta de interesse da 

Diretoria da CASAN, restou àquela ins-

tituição recorrer à Justiça. Este é mais 

um capítulo da intransigência da Dire-

toria da CASAN que acaba resultando 

em passivo e trazendo prejuízos para 

a Empresa e conseqüentemente a 

toda sociedade. 

Os dirigentes do Sindicato Odair, 

Marinho e Mafra estiveram reunidos 

com o Diretor Administrativo da CA-

SAN, Antonio Varella do Nascimento, 

na segunda-feira, dia 1°, para cobrar 

da Diretoria uma solução mais sen-

sata em vez de atrasar o salário dos 

trabalhadores e este por sua vez 

respondeu que a Empresa cumprirá 

com suas obrigações pagando os 

trabalhadores ainda nesta semana. A 

CASAN legalmente tem até o quinto 

dia útil do mês (05/09/2008) para 

efetuar o pagamento. 

 O Sindicato não aceita que por 

motivos alheio à vontade dos tra-

balhadores lhes seja cobrado mais 

sacrifícios por este descuido e reuni-

rá a Diretoria Executiva na quinta e 

sexta-feira  para avaliar esta e outras 

pendências e se necessário tomará  

providências cabíveis. 

Também esperamos que a Direto-

ria da CASAN tenha bom senso para 

solucionar este impasse. Uma das al-

ternativas para garantir o pagamento 

da categoria é privilegiar os salários 

dos servidores em detrimento do pa-

gamento de fornecedores. A6 nal, é o 

trabalho e o suor dos trabalhadores os 

principais elementos que garantem o 

bom funcionamento da Empresa e o 

bom atendimento à população.

O Diretor 

Antonio 

Varella do 

Nascimento, 

Marinho, 

Odair e 

Mafra
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