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O
s trabalhadores da Casan deram uma grande demonstração 

de unidade com a paralisação da última quarta-feira 

(08/06). Cerca de 80% da categoria parou suas atividades em pro-
testo à proposta de ACT apresentada pela Diretoria da Casan 

que ainda é insufi ciente. A Diretoria já admite um certo avanço nas 
cláusulas econômicas, mas entedemos que ainda pode ser melhorada.

Não houve avanço signifi cativo nas principais cláusulas sociais e ain-
da podemos conseguir melhores condições para pontos como o 

vale-alimentação e abonos de natal e de férias.

A data indicativa para a realização de Assembleia Geral da categoria 
está mantida para o dia 16/06. Ela defi nirá os rumos da Campanha 

Salarial e a possibilidade de greve.

O  descontentamento   dos   tra-
balhadores da Casan está ligado 
diretamente a uma  série  de  me-
didas  tomadas e/ou  anunciadas  
pela  Diretoria  da  Casan e  pelo  
Governo do Estado. Elas se chocam 
com a defesa do serviço público e 
do fortalecimento da Casan. Essas 
medidas apontam o caminho do 
sucateamento da Empresa  e  co-
locando-a  novamente  no caminho 
da privatização. Os trabalhadores 
protestam contra:
1) A venda de 35% de ações da 
Casan;
2) A reestruturação administrativa 
da Empresa, aprovada pela as-
sembleia dos acionistas, em 30 
de abril. Os servidores exigem a 
redução do número de diretorias 
– de 13 para cinco – e de asses-
sores, o que tem transformado a 
Casan em um verdadeiro cabide 

de empregos;
 3) A indicação dos conselheiros: 
Ênio Branco - Responde há deze-
nas de processos na justiça, tendo 
inclusive seus bens bloqueados por 
determinado período; Saulo Spe-
rotto - Ex-prefeito de Caçador, cas-
sado pela justiça por crime eleitoral 
– abuso de poder econômico; Pe-
dro Bittencourt Neto -  Aposentado 
por invalidez pela ALESC, segundo 
informações publicadas pela impren-
sa;
4) A demissão de servidores, anun-
ciada pelo presidente Dalírio Be-
ber, em caso de municipalização 
de novos sistemas; 
5) O aumento de 22% nos sa-
lários dos Diretores da Casan, en-
quanto aos trabalhadores negam 
ganho real de salário e manutenção 
das cláusulas do Acordo Coletivo 
2010/2011.

Vamos à luta, garantir o fortalecimento da Casan 

e vitórias para a nossa categoria

Eta Cubatão

Agência São Miguel

Agência São José

Agência Rio do Sul


