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EXPEDIENTE

Em reunião na Delegacia Regional do Traba-
lho, no último 30 de dezembro, estavam represen-
tando o SINTAE Odair Rogério, Mário Dias e o ad-
vogado Prudente Mello. Representando a CASAN
Sady Back Júnior, assessor adjunto jurídico, Val-
dori Roecker, do GRH, e Laudelino Bastos  diretor
administrativo. Representando o Ministério do
Trabalho o  delegado regional do trabalho, Odilon
Silva,  que mediou a reunião.

Conforme informamos no Bomba D‘Água n°
300, o descumprimento do ACT 2004/2005 no que
diz respeito  ao vale-alimentação é de responsa-
bilidade da Direção e, em especial, do   diretor ju-
rídico Solom Sehn . Quanto aos outros itens pen-
dentes a Diretoria deveria ter informado na folha
pagamento de dezembro às cláusulas do ACT
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aprovado em novembro e confirmado em 16/12/
04, mas não o fez. A diretoria alega falta de di-
nheiro, o que não combina com que Walmor De
Luca diz pelos quatro cantos do estado, “que a
situação do caixa da empresa é positiva”.

Nesta reunião na DRT os representantes da CA-
SAN assumiram (registrado em ata) os seguintes
compromissos que tevem ser cumpridos até o li-
mite de 15/01, das cláusulas pendentes do ACT
2004/2005.

Ö Pagamento da diferença das horas extras,
Ö Complementação do auxílio  doença
Ö Compensação dos dias parados

O pagamento da gratificação de férias (R$ 600,00)
deverá ser creditado no limite da primeira semana
de fevereiro.

Após várias tentativas de buscar uma solução
para  o problema dos vales alimentação junto à di-
reção da  CASAN, os trabalhadores não aceitam mais
enrolação por parte da diretoria. Portanto, na reunião
estadual do SINTAE,nos dia 04 e 05/01/05, foi deli-
berado que caso os valores não sejam  creditados nos
cartões dos vales alimentação  até o dia 06/01 (5° fei-
ra ), os trabalhadores  irão iniciar paralizações  de duas
horas em todo estado.

Na grande Flrorianópolis a paralização  aconte-
cerá dia 07/01/05 entre as 08h até às 10h. Nas de-
mais regiões do estado será a partir do dia 10/01
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(2° feira),  também entre as 08h e às 10h.

Companheiros, não tem mais conversa mole,
os trabalhadores tem de ser prioridade no momen-
to da CASAN saldar suas dívidas. É imprescindí-
vel  estarmos unidos em mais essa batalha, fazer
com que a direção cumpra os compromissos as-
sumidos com os trabalhadores.

Na DRT a CASAN também assumiu alguns
compromissos e estamos atentos. Caso não se-
jam cumpridos faremos mobilizações , paraliza-
ções, e até greve, ser for necessário.


