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VVVVVamos à luta! não ao gamos à luta! não ao gamos à luta! não ao gamos à luta! não ao gamos à luta! não ao golpeolpeolpeolpeolpe
A diretoria da CASAN ainda não assinou o acor-

do coletivo de trabalho para o período 2004/2005.
A justificativa é que o negociado não obteve o aval
da Secretaria da Fazenda.

Na sexta-feira, 03 de dezembro, a diretoria do
sindicato reuniu-se em Florianópolis para discutir
a situação do acordo coletivo de trabalho. Decidiu
ir à luta e não aceitar nenhuma mudança no ACT
negociado, pelo contrário, exige a imediata assi-
natura do acordo.  Reuniões nos locais de trabalho
para esclarecer a situação e mobilizar a categoria
para uma assembléia estadual no próximo dia 16,
na capital, foram as deliberações do encontro.

Para a diretoria do SINTAE a negativa do CPF é
lero-lero, conversa para boi dormir, apenas uma
forma de jogar a responsabilidade do negociado
para alguém que não existe. Até porque o acordo
com os trabalhadores da CELESC foi superior ao
negociado pelos trabalhadores na CASAN e nem
por isso o CPF colocou empecilhos. “A verdade é
que falta vontade política da direção da CASAN,
em especial de Walmor De Luca e do governador
Luiz Henrique em honrar a palavra e confirmar o
acordo negociado e assinado”, diz Odair Rogério,
vice presidente do SINTAE. De Luca é tem confi-
ança de LHS, um simples telefonema resolveria a
situação.

Veja os encaminhamentos da diretoria do SINTAE:

1) reuniões nos locais de trabalho;
2) indicativo de assembléia para o dia 16 de de-

zembro;
3) caso o ACT não seja assinado indicativo de

greve a partir do dia 22 de dezembro;
4) denúncia do golpe junto aos veículos de co-

municação;
5) encaminhamentos jurídicos;
6) cobrar o governador Luiz Henrique e seus ali-

ados dos compromissos com os trabalhadores na
CASAN;

A negociação em 2004

Já são nove meses de negociação desde a en-
trega da pauta de reivindicações da categoria, em
fevereiro. Em 04 de novembro a empresa formali-
zou ao sindicato sua proposta de acordo. Esta foi
aprovada pelos trabalhadores entre os dias e 08 e
12 de novembro. No dia 18 de novembro Jucélio
Paladini, representando o sindicato, e Laudelino
Bastos Silva, representando a CASAN assinaram o
acordo.

Walmor De Luca, que havia responsabilizado-se
pela negociação disse que só assinaria o ACT de-
pois do aval do Conselho Político e Econômico da
Secretaria da Fazenda. Entretanto, tradicionalmen-
te, acontece o inverso, primeiro o acordo é assina-
do pela direção da empresa e depois avalizado
pelo CPF, um trâmite burocrático.

Na semana passada De Luca comprometeu-se
a obter a autorização do CPF para confirmar o acor-
do, pois este já foi assinado por um diretor da em-
presa. Até o momento nada foi encaminhado.
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A biblioteca da CASAN foi fe-
chada no dia 19 de novembro. As
funcionárias do setor ficaram sur-
presas, tanto quanto a gerência
de suprimentos, que para lá foi
deslocada. No mesmo instante as
estantes foram desmontadas e
enviadas para o subsolo. As fun-
cionárias foram encaminhadas
para a gerência de informática.

“Não consigo entender o des-
monte da biblioteca, eu trabalho
há vinte e cinco ano no setor, ago-
ra contrataram uma estagiária
para coordená-lo. As estantes fo-
ram montadas no auditório, para

não ficaram jogadas”, lamenta
Rosângela Alves, bibliotecária.

Segundo a funcionária os livros
serão distribuídos de acordo com
os setores da empresa e uma bi-
blioteca técnica será instalada na
antiga sala da FUCAS, ficando
aos cuidados de uma estagiária.

A biblioteca da CASAN funcio-
na há 25 anos e recebe público
interno e externo, já registrou 270
visitas em apenas um mês. São
cerca de sete mil títulos, excluin-
do-se os trabalhos técnicos e aca-

PPPPPor que for que for que for que for que fecececececharharharharharam a bibam a bibam a bibam a bibam a biblioteca?lioteca?lioteca?lioteca?lioteca?
dêmicos. Todo o acervo está em
banco de dados, disponível na
internet para toda a sociedade.

O autoritarismo mais uma vez
aparece na atual gestão. O fecha-
mento da biblioteca demonstra
desrespeito com as funcionárias,
que se dedicam há mais de duas
décadas ao setor, com a socieda-
de, que não terá acesso à pesqui-
sa, e com a história da CASAN e
do saneamento público catari-
nense. A dúvida permanece: por
que fechar a biblioteca?

Exigir à valorização do salário
mínimo. Esta é razão da Marcha
a Brasília que acontecerá entre os
13 e 15 de dezembro. A iniciativa
é da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), A manifestação tam-
bém contará com a participação
da Coordenação dos Movimentos
Sociais, demais centrais sindicais,
Contag, do Movimento dos Sem
Terra, entidades estudantis, entre
outros.
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Os sindicatos catarinenses
estão reforçando a mobilização
e se empenhando para o suces-
so da marcha. Ônibus estão sen-
do viabilizados, os interessados
em participar devem entrar em
contato com o SINTAE para ins-
creverem-se.

A bandeira da valorização do
salário mínimo — por um ex-
pressivo aumento real em 2005

e por uma política de recomposi-
ção do seu poder de compra ao
longo dos próximos anos, de for-
ma que até 2007 tenha dobrado o
seu valor, conforme propõe a CUT
—, integra a batalha maior por
um novo projeto de desenvolvi-
mento com soberania e valoriza-
ção do trabalho. Assim como a
justa correção da tabela do Im-
posto de Renda.

Como se não bastasse a enrolação para a assi-
natura do ACT, trabalhadores na CASAN sofrem
com o cancelamento da UNIMED, UNIODONTO e
vale-refeição desde a semana passada. Atualmen-
te o contrato é através da FUCAS. Como a CASAN
passará a ser administradora dos serviços, os con-
tratos foram cancelados para que novos fossem es-
tabelecidos.

É inadmissível que os trabalhadores e seus de-

ConConConConConvênios canceladosvênios canceladosvênios canceladosvênios canceladosvênios cancelados
pendentes sejam prejudicados pela incompetência
da atual diretoria, incapaz de renovar e transferir
os contratos sem prejuízos. Odair Rogério, vice pre-
sidente do SINTAE estive na quinta-feira passada
na empresa cobrando o diretor Laudelino Bastos
Silva, que se comprometeu a regularizar a situação
ainda na sexta-feira, 03 de dezembro. Representan-
tes da intersindical fizeram a mesma cobrança. Até
o momento os convênios continuam sem validade.


