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EXPEDIENTE

Os trabalhadores da CASAN terão que trabalhar 
na segunda-feira anterior ao feriado de Carnaval. 
Há mais de trinta anos, os funcionários não trab-
alham nesse dia, como o serviço público federal, 
estadual, municipal direto e indireto e bancários. 
Mais uma vez, a CASAN ataca seus funcionários 
sob o argumento de que quer moralizar a empresa. 
Para isso, ignora o significado cultural da data 
mais popular do país e priva seus trabalhadores 
do lazer.

O Sintae se reuniu com a CASAN na DRT no dia 
28 de janeiro para discutir o assunto. O sindicato 
explicou que há mais de trinta anos a CASAN fun-

ciona em sistema de plantão no feriadão, permitindo 
folga para os trabalhadores. Portanto, a prática já 
adere ao contrato de trabalho.“A DRT concordou 
com o nosso argumento que se baseia no princípio 
da habitualidade, mas a CASAN não recuou”, afirma 
o presidente do Sintae, Odair Rogério da Silva. 

Odair lembra que esse tipo de imposição é práti-
ca da direção da CASAN. “É um exemplo de autori-
tarismo, de quem não dá valor à vida pessoal nem 
se importa com o bem-estar do ser humano. Desta 
diretoria não se espera mais nada. Tentaram demitir 
mais de 500 trabalhadores e suspenderam as férias 
no período de verão”, recorda o presidente.

De Lucca e seu falso moralismo

Os trabalhadores da CASAN em Joinville deram 
uma demonstração de unidade no dia 31 de janeiro. 
Indignados com a decisão unilateral da empresa em 
transferir 50 trabalhadores sem consulta prévia, os 
funcionários pararam em massa o centro da cidade 
das 14h às 17h. 

Em 27 de janeiro, ao final do expediente, os fun-
cionários foram chamados a assinar um documento 
“espontâneo” de transferência e informados de que 
teriam que comparecer ao novo local de trabalho 
no dia seguinte. A diretoria deu prazo de cinco dias 
para quem precisasse transferir residência. Alguns 
foram designados para cidades distantes até 180km 
de Joinville.

A transferência ocorreu devido à extinção do 
setor comercial na central de Joinville depois que 
LHS e a direção da empresa entregaram a CASAN 
ao município. Os trabalhadores não admitem a me-

dida truculenta que os obriga a deixar suas casas e 
a transferir a família. O diretor do Sintae na macro 
região norte, José Erasmo Vieira, buscou negociação 
com a diretoria de operações da CASAN. “Solicita-
mos prazo de, pelo menos, 30 dias para que possam 
encontrar uma solução satisfatória. Sem pessoal 
nessa área, o setor operacional fica desguarnecido, 
e como o contrato de concessão termina em julho, 
isso pode servir de argumento para não renova-lo”, 
prevê o diretor. Em outras palavras, isso favorece a 
municipalização que levou o sistema à privatização 
em outras cidades.

Mesmo ciente da falta de pessoal, a CASAN cogita 
contratar empreiteira ao invés de manter seus fun-
cionários em Joinville, uma prática clara de violação 
dos direitos trabalhistas. Isso comprova que a direção 
da CASAN não tem interesse em renovar o contrato 
com o município. O Sintae estará atento à situação.

Trabalhadores protestam contra transferências

Correção
A projeção de gastos com a convocação extraordinária dos deputados estaduais para votação da Reforma 
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