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Companheiros (as), enquanto buscamos recons-
truir os jogos da CASAN nos moldes de anos anterio-
res com o objetivo de promover uma integração so-
cial e esportiva entre os trabalhadores da Empresa, a 
CASAN, através do EDITAL PARA VENDAS IMÓVEIS (08 
LOTES) DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2015, CO-
LOCA A SEDE DA ASCAN DE CHAPECÓ DENTRO DESTE 
LOTE DE IMÓVEIS PARA VENDA.

Nós, trabalhadores (as) da Casan, independen-
te da Cidade em que estamos lotados, não podemos 
permitir essa venda. Temos que ampliar a prática es-
portiva e social na empresa e não eliminar. Para tanto, 
iremos organizar uma assembleia com todos os traba-
lhadores (as) de Chapecó e, se necessário for, vamos à 
luta para defender aquilo que é de direito da categoria 
em Chapecó e região (sede social ASCAN). 

É importante lembrar que essa sede foi doada para 
os trabalhadores há mais de 30 anos, porém, na épo-
ca, devido a ASCAN não ter a documentação necessá-
ria para receber o imóvel, a CASAN fez esta “recepção” 
com o compromisso de sempre manter esse espaço a 
favor dos trabalhadores. 

ASCAN DE CHAPECÓ PODE SOFRER GOLPE DA CASAN

FIRMES NA LUTA 
PELOS NOSSOS DIREITOS!

GOLPE: Casan coloca a sede da Associação dos Servidores 
da Casan (ASCAN) de Chapecó à venda. 

A Direção do Sindicato, ao saber deste edital, já 
buscou contato junto a Direção da Empresa e alertou 
sobre a mobilização, visto o que esta sede representa 
para categoria. Portanto, EXIGIMOS que a Empresa re-
tire do edital esse patrimônio (que é dos trabalhado-
res de Chapecó), haja vista que abertura das propos-
tas deve ocorrer até o dia 03 de setembro, portanto, 
tempo para fazer a retirada desse edital tem, só basta 
vontade política e sensibilidade para o assunto.

No dia de hoje, a Direção do Sindicato e o Conse-
lheiro Jucélio Paladini deverão entrar em contato com 
o Presidente da CASAN, Valter Gallina, para que sejam 
tomadas as decisões necessárias no sentido de pre-
servar a ASCAN de Chapecó. Caso isso não aconteça, 
realizaremos, IMEDIATAMENTE, uma ASSEMBLÉIA na 
Cidade de Chapecó em que definiremos os caminhos 
necessários para combater tal absurdo.

A sede da ASCAN é um patrimônio dos trabalhadores (as) 
da Casan de Chapecó!
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