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EXPEDIENTE

Vejam só companheiros, o Presidente da 
CASAN estará desfilando na passarela Nego 
Quirido na madrugada de domingo! 

Claro que isso só é possível porque o presi-
dente tem um resíduo de férias e vai tira-lo 
a partir do dia 07 de fevereiro. A Direção do 
Sindicato tentou incansavelmente que a Di-
retoria da CASAN decretasse ponto faculta-
tivo, como as outras estatais nesta véspera 
de feriado. 

Os Diretores do SINTAE Odair e Paladini 
estiveram reunidos com o presidente Walmor 
De Luca. Depois, fizeram mais uma tentativa 
junto à DRT, quando se reuniram com o Diretor 
Administrativo Laudelino Bastos e o Assessor 
Jurídico Sady Becker, mas nada mudou! Odair 
tentou mais uma vez convencer o presidente 
no dia 02 de fevereiro, sem sucesso. 

WALMOR DE LUCA NA 
PASSARELA NEGO QUIRIDO

Atitudes como essa nos dão a certeza de que 
o Presidente Walmor De Luca esqueceu todo 
seu passado, quando militou nas fileiras da 
esquerda do Brasil contra o regime militar. Sua 
prática só reforça a idéia que ele na verdade foi 
um bom aluno dos militares. Aprendeu perfeita-
mente os métodos autoritários para submissão 
dos trabalhadores. Deixa claro que são dois 
pesos e duas medidas: funcionário trabalha, 
patrão goza dos privilégios!

É uma afronta a todos os trabalhadores 
a decisão do presidente em sair de férias 
justamente nesse dia, quando todos os fun-
cionários trabalham por determinação de De 
Luca. A última edição do BOMBA foi corretís-
sima quando denunciou o falso moralismo 
do presidente. 

E as férias do período de dezembro a março? 
Nós não podemos e o Presidente pode?

Diante disto, o SINTAE convida todos os trabalhadores a 
pular carnaval em frente ao prédio da matriz da CASAN nesta 

segunda, véspera de feriado. Um carro de som vai embalar 
nosso ato com musicas de carnaval a partir das 8h. Participe!


