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EXPEDIENTE

ASSEMBLÉIA ESTADUAL
DIA: 16/12/04 QUINTA FEIRA

HORÁRIO: l4:00hs
LOCAL: EM FRENTE A MATRIZ DA CASAN

PAUTA: DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE GREVE

O momento é agora. Vamos realizar uma grande
assembléia e demonstrar ao governador Luiz Hen-
rique e à direção da CASAN o nosso repúdio a mais
este golpe contra os trabalhadores. A intenção, é
claro, é o desmonte da CASAN.

Exigimos do governador Luiz Henrique o imedi-
ato cumprimento do acordo coletivo de trabalho
2004/2005, negociado e assinado pelos representan-
tes dos trabalhadores e da empresa. O fato é iné-
dito nos 27 anos de existência do Sindicato dos Tra-
balhadores em Água e Esgoto. Jamais aconteceu
um golpe desta magnitude. Os trabalhadores es-
tão sendo traídos.

O governador e seu vice, Eduardo Moreira, quan-
do em campanha eleitoral enviaram ao sindicato
documento, assinado por ambos, em que se com-
prometiam a respeitar os direitos dos trabalhado-
res e a defender a CASAN pública. Na prática, atra-
vés das posturas da direção da empresa, acontece
exatamente o contrário. Aplicam a política da su-
pressão de direitos, da retaliação, da perseguição,
da demissão em massa e do sucateamento da CA-
SAN. O objetivo é um só: municipalizar a água, o
que tem sido o caminho da privatização.

A empresa implementa uma chamada “reestru-

Indicativo é de greve caso o ACT não seja assinado

turação”, mas esta não passa de um arranjo, um
cabide de emprego. É inadmissível que uma em-
presa que passa por dificuldades pague salários e
diárias para 11 diretores. Isso é um escândalo.

Dia 16 de dezembro, quinta-feira, acontecerá a
assembléia estadual dos trabalhadores na CASAN,
em frente a Matriz em Florianópolis. A presença de
todos é fundamental. Caso o acordo não seja assi-
nado até lá, a direção do sindicato indica a greve
por tempo indeterminado a partir do dia 22 de de-
zembro. Participe, a história é feita de lutas!

Plano de saúde já!

Esta história de suspensão do Plano de Saúde
faz parte do desmonte da CASAN. Foram Luiz Hen-
rique e De Luca que patrocinaram intensa propa-
ganda enganosa na mídia para criar a CPI e con-
fundir a opinião pública.

Esta deve ser mais uma jogada. Afinal, o gover-
nador não esconde de ninguém que quer acabar
com o convênio com a UNIMED. Segundo dizem,
porque a empresa não o apoiou.

A categoria exige o imediato restabelecimento
do Plano de Saúde e odontológico.


