
Bomba D´Água é o Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 502  Centro - Fpolis - SC - Cep:88020-301 Fone/Fax **48 224 3868 . E-mail: sintae@sintae.org.br | www.sintae.org.br

Textos: Isadora Ataide. Diagramação: Marcos Gonçalves. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva e Jucélio Paladini.

EXPEDIENTE

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento de SC. Filiado á FNU/CUT Edição Nº 272 - 09/07/2004.

A luta garantiu a suspensão
das demissões. A direção da
CASAN recuou e aceitou parali-
sar a ação judicial, durante 45
dias, que suspende o contrato
trabalho de mais de 500 trabalha-
dores. Uma comissão paritária,
composta por três membros da
empresa e três do sindicato, irá
elaborar um Plano de Incentivo
a Aposentadoria.

O compromisso foi assumido
numa reunião em que estava
presente a direção da empresa,
onze trabalhadores representan-
do as regionais da CASAN, diri-
gentes sindicais e advogados,
estes da empresa e do sindica-
to. O encontro durou aproxima-
damente três horas e novamen-
te a polícia civil esteve presente
fazendo a “segurança”.

Unidade, luta e
articulação política.

Foram as diversas paralisa-

ções, mobilizações e protestos
da categoria -
que culminaram
numa passeata
na tarde de ter-
ça-feira (06 de ju-
lho) até a Secre-
taria da Fazenda
- que pressiona-
ram a direção da
empresa e o pró-
prio governo do
estado. Estive-
ram no ato de
protesto diver-
sos sindicatos e a
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Central Única dos Trabalhado-
res. As articulações políticas do
SINTAE também foram impor-
tantes. Numa reunião com o go-

vernador Luiz Henrique, na se-
gunda-feira 05 de julho, este deu
sua palavra de paralisar com as
demissões e viabilizar o PIA.

Protesto na Secretaria da Fazenda

Mobilização na Matriz da CASAN, Fpolis

Trabalhadores aprovam greve em caso de demissão



Na assembléia estadual, reali-
zada no mesmo dia, foram rea-
firmadas as decisões anteriores
da categoria. Assim, caso haja
descumprimento do acordo as-
sumido pela direção da empre-
sa, os trabalhadores entram em
greve por tempo indeterminado.
Veja as decisões da assembléia,
todas aprovadas por unanimida-
de:

1) Greve por tempo indeter-
minado em caso de demissão;

2) Destituição de Walmor De
Luca e de toda a diretoria da
CASAN;

3) Entrega da gestão aos
trabalhadores.

Mobilização total

Intensificar as mobili-
zações é essencial para
que sejam cumpridas a
suspensão das demis-
sões e a implementação
do PIA. Como em toda a
história dos trabalhado-
res na CASAN, é a uni-
dade, o enfrentamento
e ação que garantem o
respeito aos direitos dos
trabalhadores.
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Polícia
De Luca gosta de proclamar

que combateu a ditadura mili-
tar. Entretanto, na reunião de
sexta-feira, 02 de julho, com os
sindicatos chamou a polícia ci-
vil. Desde lá anda escoltado.
Na terça-feira, novamente, a
polícia cercava a reunião entre
trabalhadores e direção da
CASAN, que estava refugiada
na Secretaria da Fazenda.

Notificação
O SINTAE disponibilizará ad-

vogados a todos os trabalhado-
res que receberem notificação
judicial para suspensão do con-
trato de trabalho. É importan-
te observar a data da notifica-
ção, que deve ser idêntica ao
dia do recebimento. Portanto, o
trabalhador deve anotar a data
do recebimento junto a sua assi-
natura.

Passeata da categoria reuniu mais de 500 pessoas

A polícia na reunião de sexta-feira, 02 de julho


