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EXPEDIENTE

Os trabalhadores da CASAN demonstraram ca-
pacidade de mobilização e unidade para campanha 
salarial durante as assembléias regionais que acon-
teceram entre os dias 22 e 25 de abril. A categoria 
rejeitou a “sugestão de proposta” apresentada pelo 
diretor administrativo Laudelino Bastos da Silva e 
manteve a decisão de não aceitar a redução de di-
reitos, o desmonte da FUCAS e da CASAN.

As assembléias contaram com a adesão massiva 
dos trabalhadores, que responderam com indigna-

ção à “sugestão de proposta” da CASAN. O diretor 
administrativo Laudelino Bastos afirmou, depois de 
vários adiamentos das negociações, que iria propor 
a redução de horas-extras, o fim da gratificação de 
férias, redução do plano de complementação do au-
xilio doença e nada sobre o plano de complemento a 
aposentadoria. “A diretoria está fazendo pouco caso 
da negociação. Não vamos aceitar qualquer redução 
de direitos”, afirma o presidente do SINTAE, Odair 
Rogério da Silva.

 DISPOSIÇÃO PARA A LUTA

O SINTAE não admite a forma irresponsável com 
que a diretoria da CASAN vem conduzindo a nego-
ciação, demorando a apresentar a contra-proposta 
e alegando falta de recursos. Por outro lado, goza 
de um gordo reajuste de 62% nos próprios salários. 
Contraditoriamente, a “falta de recursos” não impe-

diu que a empresa também destinasse R$ 250 mil 
para um evento de decoração em Florianópolis. Já 
os trabalhadores, que dia após dia driblam o caos 
da tal “reestruturação administrativa” para manter 
o serviço de saneamento que a sociedade merece, 
são completamente ignorados. A cada hora atacam   

Depois de 55 dias, a diretoria da empresa se 
comprometeu – mais uma vez – a entregar a con-
tra-proposta ao SINTAE e ao Conselho de Política 
Financeira nesta quarta-feira, 27 de abril. A cate-
goria está de atenta e mobilizada.

Assembléia EstadualContra-proposta

Reajustes e patrocínios

Em 1º de maio, o SINTAE entrelaça suas lutas com a de outras categorias no Ato 
Estadual Unificado organizado pela Coordenação de Movimentos Sociais em Tuba-
rão. Venha lançar seu grito pela mudança nos rumos da política econômica, redução 
da jornada de trabalho sem redução salarial, reforma agrária, geração de emprego 
e renda e contra a ALCA. Haverá ônibus gratuito em várias cidades. Na capital, a 
caravana sai às 13 horas do Terminal Cidade de Florianópolis.

Considerando as sugestões de datas diferentes 
para a assembléia estadual que apareceram em vá-
rias regionais e também a realização dos Jogos de 
Confraternização das ASCANs em Treze Tílias,o que 
dificultaria a participação de muitos companheiros, 
a diretoria do SINTAE suspendeu  o dia 29/04   e 
marcará a data para primeira quinzena de maio. 

DIA DO TRABALHADOR


