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N
o dia 28 de abril, terça-feira, acontecerá na 

sede da Casan (Matriz) em Florianópolis a 

Assembleia dos Acionistas, tendo como 

um dos pontos de pauta a discussão sobre a participa-

ção nos lucros, dos empregados e Diretores da Casan.

Os Sindicatos de forma unitária já se posicionaram 

através de um boletim repudiando a infeliz decisão 

tomada na reunião n° 246 do Conselho de Administra-

ção da Casan, realizada no dia 26/03/2009.

Agora é a hora dos trabalhadores demonstrarem para 

a Direção da Casan que também estão indignados com 

a decisão da maioria do Conselho.

Vamos fazer uma grande paralisação dia 28 

de abril,  das 8 às 9 horas. 

Será o tempo necessário para demonstrar nossa in-

dignação e entregar um documento para os acionistas, 

exigindo a revogação da decisão tomada pelo Conse-

lho de Administração.

Por ' m conclamamos para que prevaleça o bom sen-

so na Assembleia dos Acionistas e que faça justiça so-

cial a estes nossos bravos trabalhadores/as que ano 

após ano, mesmo em condições adversas, não medem 

esforços para poder atender dignamente a população 

catarinense e levar no topo do mastro a bandeira da 

Casan e do Saneamento Básico como um direito de 

toda a população, cessando assim o clima de indigna-

ção instaurado no seio da categoria após a divulgação 

dessa decisão do Conselho de Administração.
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PARALISAÇÃO ESTADUAL
DA CATEGORIA NO DIA 28 DE ABRIL

TRABALHADORES DA CASAN PARALISADOS

Dia: 28 de abril - Terça-feira
Horário: das 8h às 9h

em repúdio a forma de distribuição dos lucros de 2008

EXTRA!


