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EXPEDIENTE

Numa demonstração de unidade e luta, mais
uma vez, na sexta-feira, dia 07, os traba-
lhadores da Grande Florianópolis parali-
saram suas atividades por duas horas. No
mesmo dia o presidente da CASAN assinou a
prorrogação do contrato (por 60 dias) com
a empresa que fornece vale-alimentação.
Walmor De Luca afirmou que a situação se-
ria normalizada até segunda-feira, o que
não aconteceu. A direção da empresa tentou
enganar a categoria ao creditar apenas as
diferenças de novembro e dezembro. O fato
gerou ainda mais indignação entre os tra-
balhadores. Na própria segunda-feira, desta
vez em várias regiões, novamente as ativi-
dades foram paralisadas.

Sindicato decide por paralisação

A diretoria executiva do Sintae decidiu
paralisar as atividades na próxima quinta-
feira, 13 de janeiro. Isto, caso o vale
não seja creditado nos cartões até o dia
12, quarta-feira.

Mais uma vez a direção da empresa não
cumpriu o acordado, até o momento o vale-
alimentação atrasado não foi debitado para
os trabalhadores. A situação é inadmissí-

vel. Por isso os trabalhadores vão parali-
sar suas atividades das 08 às 12 horas.
Este é o instrumento de luta correto, o
único que garante o cumprimento dos nossos
direitos, do Acordo Coletivo de Trabalho.

No dia 15 de janeiro vence o prazo para
o cumprimento das cláusulas pendentes do
ACT. A própria direção da empresa assinou
em ata, em reunião na Delegacia Regional
do Trabalho, que nesta data cumprirá o que
está no acordo. Veja as cláusulas penden-
tes:

Retroativo da compensação do auxílio
doença;
Devolução dos dias parados;
Retroativo da hora extra de 70%.

A categoria não aceita que um acordo
negociado por 10 meses, assinado em novem-
bro e confirmado em dezembro, tenha seu
cumprimento adiado. O ACT foi cumprido
apenas em partes por incompetência da atu-
al diretoria, que o tempo todo tenta enro-
lar os trabalhadores com falsos argumen-
tos. Todos à paralisação, todos em defesa
de nossos direitos e de nossa dignidade.
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