
1Dois meses depois da entrega da proposta do SINTAE ao Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006, a CASAN apre-
sentou uma contra-proposta vergonhosa e absurda, uma verdadeira proposta de briga. Desrespeitando as conquistas 
históricas obtidas através das lutas dos trabalhadores, a empresa simplesmente cortou diversas cláusulas e ameaça 
demitir os trabalhadores. 

De Luca prevê na proposta a demissão dos funcionários quando houver o vencimento dos contratos de concessão. Vejam 
bem, companheiros: 34 municípios catarinenses terão os contratos vencidos este ano. Isso quer dizer que se a CASAN 
não renovar os contratos, teremos demissões em massa. “PALAVRA ODAIR”

Dois meses depois da entrega da proposta do 
SINTAE de acordo, a CASAN enviou uma contra-pro-
posta absurda para o Conselho de Política Financeira 
(CPF) sem apresentar oficialmente ao sindicato. 
Desrespeitando as conquistas históricas obtidas 
através das lutas dos trabalhadores, a empresa 
simplesmente cortou diversas cláusulas e ameaça 
demitir os trabalhadores. 

A proposta prevê a demissão dos funcionários 
quando houver o vencimento dos contratos de con-
cessão. “Vejam bem, companheiros: 34 municípios 
catarinenses terão os contratos vencidos este ano. 
Isso quer dizer que se a CASAN não renovar os con-
tratos, teremos demissões em massa com apenas 
a indenização de 40% do FGTS, negando assim a 
nossa garantia de emprego”, alerta o presidente do 
SINTAE, Odair Rogério da Silva.

A direção da CASAN ainda propõe outros absur-
dos. São pontos simplesmente ignorados no infor-
mativo Fonte, distribuído à categoria.

A CASAN afronta seus funcionários e ameaça 
coloca-los na rua! Não vamos tolerar qualquer ne-
gociação que corte conquistas históricas de nossa 
categoria e, menos ainda, as demissões.

O SINTAE considera a redução dos direitos e o 
corte dos benefícios um insulto.  Os ataques aos 
trabalhadores promovidos por Walmor De Luca serão 
respondidos com  unidade e disposição para luta. 
Os trabalhadores na CASAN estão preparados para 
o enfrentamento caso uma proposta digna não seja 
apresentada. Nossa categoria já demonstrou isso em 
acordos anteriores. Foi com paralisações e greves 
que alcançamos tudo o que temos.

PROPOSTA PREVÊ DEMISSÃO
A direção da CASAN ainda 

propõe outros absurdos. Veja!

- Complementação do auxílio-do-
ença – por apenas 60 dias e somente 
70% da remuneração

- Odontologia – aumenta a partici-
pação dos dependentes em até 75%

- Plano de saúde – institui paga-
mento fixo de até 1,7% além do que 
já pagamos

- PCS – extingue doze cargos 
operacionais e cria um – o “agente 
operacional” (pau para toda obra)

- Horas-extras – reduz de 70% 
para 50%

- Reduz de nove para seis os diri-
gentes liberados

- Não prevê gratificação de férias 
(R$ 600)

- Não prevê liberação dos traba-
lhadores para assembléias

A CASAN não cumpriu a decisão unânime da 
comissão paritária referente ao horário flexível. O 
acordo havia previsto que o horário ocorreria even-
tualmente, de acordo com as necessidades dos 
trabalhadores. Ao invés de conceder o direito dos 

trabalhadores em optar pelo horário flexível de trinta 
minutos por período, a empresa está estabelecendo 
horários alternativos fixos para os funcionários da 
matriz. O SINTAE vai retomar a discussão, reivindi-
cando que a decisão da comissão seja cumprida.

Horário flexível
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Trabalhadores do país e 
do mundo desfraldaram suas 
bandeiras por melhores con-
dições de trabalho e por uma 
sociedade mais justa neste 1º 
de maio. No Brasil, a mudan-
ça da política econômica deu 
o tom dos atos promovidos 
pela Central Única dos Tra-
balhadores (CUT/SC). Em ato 
conjunto com a Coordenação 
dos Movimentos Sociais, a 
CUT e diversos sindicatos 

promoveram um ato estadual 
em Tubarão. 

Em pronunciamentos e 
panfletos, as entidades en-
focaram a luta pelo desen-
volvimento econômico com 
geração de emprego e distri-
buição de renda, a redução 
da jornada de trabalho sem 
cortes nos salários, o aumen-
to do mínimo e a defesa das 
reformas agrária e urbana. A 
mobilização também pediu 
mudança na política econô-
mica, protestou contra a Área 
de Livre Comércio das Amé-
ricas (Alca) e o trabalho aos 
domingos e feriados. “A luta 
dos trabalhadores é mundial. 
Precisamos unir forças para 
mudar o sistema que supri-

me nossos direitos”, afirma 
o secretário de comunicação 
do SINTAE e integrante da 
Coordenação dos Movimen-
tos Sociais, Wolney Chucre.

No ato, o presidente do 
SINTAE, Odair Rogério da 
Silva aproveitou a oportu-
nidade para falar sobre ru-
mores acerca da municipali-
zação dos serviços de água 
na cidade. “Vamos articular 
audiências públicas junto 
à Assembléia Legislativa e 
Câmara de Vereadores para 
esclarecer a população de 
Tubarão sobre a municipali-
zação e suas conseqüências. 
Em diversas cidades, ela tem 
levado os serviços à privati-
zação”, afirmou.

Dia de lutas dos 
trabalhadores

Os jogos anuais dos trabalhadores da 
CASAN realizados pela FASCAN nos dias 
30 de abril e 1º de maio não contaram com 
qualquer apoio da empresa. O evento procura 
integrar e descontrair os funcionários através 
dos esportes e conta com o apoio do SINTAE 
e da FUCAS, pois sequer aconteceria se de-
pendesse da diretoria da CASAN. A empresa 
não contribuiu financeiramente nem liberou 
os trabalhadores, uma atitude de quem quer 
desestimular os funcionários.

Com recursos escassos e sem apoio da 
empresa, os jogos têm reduzido o número 

de participantes a cada ano. A última edição 
que aconteceu em Treze Tílias, há dez anos, 
reuniu cerca de 1,3 mil participantes. Os jo-
gos deste ano contaram com cerca de duzen-
tas pessoas. Embora não tenha contribuído, a 
CASAN enviou o diretor administrativo para 
participar da festa. “A CASAN obrigou os tra-
balhadores a passar a noite inteira viajando 
para participarem dos jogos, não contribuiu 
com um centavo e ainda manda a diretoria 
para a festa! É muita cara-de-pau!”, afirmou 
o presidente do SINTAE, Odair Rogério da 
Silva. 

Jogos da FASCAN

Água é vida, 
privatiza-la é crime


