
Ao que tudo, indica ao 
invés do Conselho de 
Administração resolver 
questões como acatar a 
notifi cação do Ministé-
rio Público do Trabalho 

(MPT) e acabar com o 
impedimento de adesão 
ao PDVI de empregados 
que possuam ações judi-
cias, ainda vai aguardar 
nova manifestação do 
MPT para depois tomar 
posição fi nal.

M
esmo sendo em caráter 

de urgência, a categoria 

da Grande Florianópolis 

respondeu à altura o chamado do Sin-

dicato e foi às ruas protestar contra a 

proposta de revogação do PCS para 

acabar com a garantia de emprego e 

demais direitos.

A categoria já esta escolada de tan-

tos ataques e há quem diga que até 

já produzimos anticorpos para nos 

defender. Nossa história está rechea-

da de batalhas em defesa Casan e de 

nossos direitos.

Achar que vão acabar com o PCS/

GARANTIA de EMPREGO sem nos mo-

bilizarmos é não conhecer os traba-

lhadores da Casan.

Como pode o Presidente Walmor de 

Luca novamente querer fazer demis-

sões. Já não basta a desgraça da lista 

de mais 500 trabalhadores? Por que 

tanto veneno contra nós?

Precisamos é de tranqüilidade para 

cumprir nossas obrigações e assim 

prestar um bom serviço à população.

Com a política do terror ninguém 

tem cabeça para pensar e força para 

realizar suas tarefas.

Porque que De Luca ao in-

vés de fazer terrorismo não 

vai acabar com a penca de 

Diretores, Assessores, veículos 

à disposição destes, terceiri-

zação, distribuição de lucros 

altíssimos aos Dirigentes da 

Empresa etc.

Onde estão LHS/Pavan e a 

deputada Ada de Luca que 

vieram pedir votos na Casan? 

E agora, vão nos defender destes ata-

ques?

Não queremos ser repetitivos, mas 

vamos deixar bem claro: VAMOS ÀS 

ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS para de-

fender nossos empregos e a Casan 

pública.

A Casan tem é que cumprir o ACT e 

junto com os Sindicatos efetuar as al-

terações necessárias e não jogar o PCS 

e o ACT no lixo. 

O Sintaema-SC mais uma vez pres-

sentiu o ataque do Presidente da 

Casan, quando fez as ameaças aos 

Dirigentes do Sindicato e ao mesmo 

tempo pautou para a Reunião do Con-

selho de Administração da Casan o 

ponto REVOGAÇÃO DO PCS/ GARAN-

TIA DE EMPREGO.

A assembleia da categoria de sex-

ta-feira, dia 14/08, mais uma vez de-

liberou que a cada ataque terá uma 

reação. Nós vamos à luta e tiramos a 

primeira quinzena de setembro como 

data indicativa para uma grande As-

sembleia Estadual da categoria. Se 

preciso for vamos à greve. Não vai so-

brar pedra sobre pedra.

 Vamos passar a Casan a limpo. Che-

ga de usar a Empresa como trampolim 

e máquina eleitoral.

Odair, Eliane, Abraham e Paladini
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ELES QUEREM É ROUBAR NOSSO EMPREGO
REVOGAÇÃO DO PCS

PDVI

Devido à polêmica instaurada, à mo-

bilização da categoria e ao bom senso 

da maioria dos Conselheiros, felizmen-

te não foi desta vez que revogaram o 

PCS, a questão será novamente discu-

tida.
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