
A diretoria da Regional Sul/
Leste (Cezar de Luca, Vilmar 
Bonetti, Alessandro Rabello e 
cia.) acabam de aprontar mais 
uma das suas. Possivelmente 
a mando de seu mentor Cezar 
de Luca, o agente Regional de 
Criciúma, Alessandro Rabello, 
escolheu a pior forma de esclare-
cer o desaparecimento de equi-
pamentos (pás, picaretas e um 
tacógrafo): enfileirou todos os 

trabalhadores da manutenção e 
chamou a três investigadores e 
um camburão da polícia – velha 
prática da ditadura militar! 

Indignado com a acusação e 
coação, o funcionário Jair Mar-
tins Antunes (Kid) reagiu. “Ele 
perguntou por que não chama-
ram a polícia para investigar ou-
tros roubos bem maiores”, conta 
o dirigente do SINTAE, Luis 
Fernando Del Ré. Simplesmente 

por questionar o método e os 
critérios, Kid foi punido com 15 
dias de suspensão e está sob 
ameaça de demissão. “Esta 
atitude da chefia de Criciúma é 
um indício claro de retaliação. 
Esta diretoria tem histórico de 
desrespeito e ataque contra 
os trabalhadores”, denuncia 
Del Ré.

A perseguição aos traba-
lhadores chegou ao limite! Os 
trabalhadores não vão mais 
tolerar estes ataques. A as-
sessoria jurídica do SINTAE 
está entrando com processo 
judicial por assédio moral.  
“Todo patrimônio da CASAN é 
público. Por isso, temos que ter 
o maior zelo possível e investi-
gar situações como a ocorrida 
com todo o rigor necessário. 
No entanto, não podemos per-
mitir acusações levianas nem 
que se recorra a estas velhas 

práticas da ditadura militar para 
coagir e intimidar os trabalhado-
res. Se tem alguém que precisa 
de polícia pode ter certeza de 
que não são os trabalhadores”, 
afirma o presidente do SINTAE, 
Odair Rogério da Silva.

Polícia para quem precisa
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A escala ilegal que gerou revolta entre os 
trabalhadores da manutenção desde outubro 
do ano passado pode chegar ao fim. Depois de 
quatro meses de longas reuniões na DRT e no 
Ministério Público do Trabalho, assembléias, etc, 
finalmente a diretoria da CASAN concordou em 
suspender a Resolução 181/05. 

A proposta apresentada pela empresa na 
segunda-feira (6), durante mais uma reunião no 
MPT dirigida pela Procuradora do Trabalho Ma-

rilda Rizzatti, também prevê o compromisso da 
Diretoria da CASAN em discutir com o sindicato 
a forma de repor os salários descontados dos 
companheiros da Filial de São José e Palhoça. 

A disposição de luta da categoria e, especial-
mente, dos bravos companheiros que resistiram 
a todos os tipos de ataques, aliados à forma ajus-
tada como os dirigentes do sindicato trataram a 
questão foram fundamentais para restabelecer 
o nosso direito. Quem luta, conquista!

Escala ilegal chega ao fi m

Com o recuo da diretoria da 
CASAN em relação à Jornada de 
Trabalho e outros encaminha-
mentos que atendem às outras 
reivindicações manifestadas 
pelos Com a proposta de recuo 
da diretoria da CASAN em re-
lação à Jornada de Trabalho e 
encaminhamentos que atendem 
às outras reivindicações  (plano 
odontológico, transferências  e 
eleição para o conselho de ad-
ministração), está suspensa a 
assembléia estadual. 

Com data indicativa para 9 de 
fevereiro, a assembléia decidiria 
sobre a possibilidade de greve a 
partir do dia 14. 

“Desde o início acusamos a ile-
galidade cometida pela diretoria 
da CASAN em impor a tal jorna-
da e em nenhum m o m e n t o 
blefamos. Os 
companheiros 
estiveram dispostos 
à greve e continuarão de 
prontidão pelas lutas 
da categoria”, lembra 
Américo dos Santos Fi-
lho.

A luta não pára. Ao contrário: 
a intensa agenda que cumpri-
mos neste início do ano é sinal 
de que teremos um ano cheio de 
desafios. 

Na segunda quinzena de fe-

vereiro, os dirigentes do SINTAE 
voltam ao interior  do estado 
para discutir a pauta do ACT 
2006/2007, já disponível em 
www.sintae.org.br. “É uma luta 
constante. Enquanto os trabalha-
dores discutem o próximo acordo, 
também precisam lutar para que 
a diretoria da CASAN não desres-
peite o vigente”, lembra Cláudio 
Back. 

“A força e a capacidade de mo-
bilização da categoria está sendo, 
mais uma vez, fundamental, 
para ga- rantir os direitos 
dos tra- balhadores”, afir-
m a  o dirigente.

Com o recuo da diretoria da vereiro, os dirigentes do SINTAE 

Assembléia estadual 
é suspensa

Campanha 
de mídia
A campanha de mídia em de-

fesa do saneamento está no ar! 
Inserções em rádios, emissoras 
de TV, jornais e anúncios em 
carros de som estão informando 
a população em diversas cida-
des.  Depois do sul do estado e 
da região de Joinville, inicia a 
etapa estadual em fevereiro e 
março. 

As peças produzidas mos-
tram à população como a muni-
cipalização e a privatização vai 
afetar a vida nas cidades. “Que-
remos mostrar que a municipa-
lização e privatização da água 
vai pesar no bolso das pessoas”, 
afirma Marcos Gonçalves, que 

criou as peças.
Todas as inserções foram 

feitas depois de 
estudo das pla-
nilhas de custo 
analisadas pela 

diretoria 
dos sin-
d icatos . 

As planilhas estão à 
disposição em www.
sintae.org.br e serão 
disponibilizadas tam-

bém na próxima edição do 
Conexão. 
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