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Na última sexta-feira, dia 21 de agosto, o Sintae-
ma, através do diretor de comunicação, Odair R. da Sil-
va, realizou uma assembleia com os trabalhadores  (as) 
da Casan de Chapecó para tratar do futuro da sede da 
Ascan, colocada à venda pela Casan através do EDITAL 
PARA VENDAS IMÓVEIS (08 LOTES) DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 01/2015.

Desde o início, Odair buscou contato com o presi-
dente da Casan, Valter Gallina, com o diretor adminis-
trativo, Arnaldo de Souza, e com o chefe de gabinete, 
Rubens Aguiar, para alertar que o Sindicato, juntamen-
te com os trabalhadores, não permitiriam qualquer 
possibilidade de perder a sede da Associação dos Ser-
vidores da Casan (ASCAN) de Chapecó.

Diante dos contatos feitos, a direção da Empresa, atra-
vés do presidente Gallina, ressaltou que buscariam meios e 
formas para corrigir o estrago que estava sendo feito. Con-
tudo, mesmo diante da manifestação do presidente, a 
direção do Sintaema entendeu que haveria necessidade 
de organizar uma ou mais paralisações no sentido de 
garantir a retirada da sede da Ascan do edital de venda. 
Dessa forma, o Sindicato, representado pelo dirigente 
Odair, convocou e realizou uma assembleia com os tra-
balhadores de Chapecó no dia 21 de agosto.

OU A CASAN SUSPENDE A VENDA DA ASCAN 
OU IREMOS PARALISAR NO DIA 28 

Trabalhadores (as) da Casan de Chapecó votam contra a ven-
da da sede da Ascan e planejam paralisação para dia 28.

Na assembleia, os trabalhadores (as) foram contrá-
rios à venda da sede da entidade e, caso a Casan não 
retire o edital, será realizada uma paralisação de MEIO 
PERÍODO nesta sexta-feira, DIA 28 DE AGOSTO. Uma co-
missão com dirigentes da Ascan, Sintaema e assessoria 
jurídica também foi constituída com o objetivo de me-
diar esse conflito junto com a diretoria jurídica da Casan, 
com vistas a garantir maior segurança aos trabalhadores 
e associados da Ascan, bem como garantir aos trabalha-
dores a posse da sede por tempo indeterminado. 

Após a Assembleia, o dirigente Odair também con-
versou com os trabalhadores das áreas de atendimento 
ao público e superintendência. 

Para o Sintaema, é fundamental que a Casan, jun-
tamente com a Ascan, possam resgatar a prática espor-
tiva entre os trabalhadores de forma a promover uma 
integração social e gerar, inclusive, oportunidades para 
que atletas se destaquem representando, além da Em-
presa, o município, estado e união. 

TODOS NA PARALISAÇÃO DO DIA 28/08! 
FIRMES NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS!!

O dirigente do Sintaema, Odair, realiza assembleia junto aos 
trabalhadores de Chapecó. 
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