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EXPEDIENTE

De Luca não quer fechar ACT
Campanha salarial 
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Nem coragem o diretor administrativo Laudelino 
Bastos teve para entregar a contra-proposta da CA-
SAN às diretorias do SINTAE e da INTERSINDICAL. 
A própria diretoria da CASAN marcou o dia 12 a 
entrega de uma nova contra-proposta. No entanto, 
apenas um “comunicado” veio das mãos da secretá-
ria do diretor administrativo. O documento inflexível 
e autoritário demonstra a indisposição da diretoria 
em fechar o acordo e é uma verdadeira afronta aos 
trabalhadores.

Walmor De Luca e Laudelino passam novo ates-
tado de desrespeito e autoritarismo. A diretoria diz 
que quer fechar um acordo rapidamente, mas as 
condições que impõem demonstram exatamente o 
contrário. É mais um golpe da diretoria.

A prática da CASAN está longe do discurso. No 
“Fonte” de maio de 2006, a diretoria apresentou um 
saldo positivo, afirmando que a arrecadação superou 
o faturamento em quase R$ 2 milhões. No mesmo 
mês, no dia 12, a empresa publicou edital 
de licitação no jornal Diário Catarinense 
para prestação de serviço de transporte 
aéreo. Quer dizer que há dinheiro para o 

jatinho dos diretores, mas não há para os 
trabalhadores, que são responsáveis pelos 
resultados positivos?

A diretoria da CASAN já fez seu comunicado. 
Agora é a vez dos trabalhadores comunicarem à 
diretoria em alto e bom som que estaremos prontos 
para a greve, como nos anos anteriores. Não vamos 
admitir nenhum corte no ACT. 

Na próxima quarta-feira (17), acontece a próxima 
reunião de negociação com a direção da CASAN. Os 
sindicatos manifestarão o repúdio ao comunicado 
emitido pela diretoria e reafirmarão que não abrirão 
mão da manutenção do ACT 2005/2006, do paga-
mento integral do INPC e aumento real de salários 
para os menores salários e da inclusão das cláusulas 
relativas à FUCAS e o PAD.

Companheiros, estamos chegando novamente ao 
momento de construir uma grande mobilização. A 
unidade da categoria é fundamental para a manu-
tenção de nossos direitos. Isso tem se confirmado 
a cada campanha salarial. Se necessário for, iremos 
à greve. 
Vamos à luta!

Veja as condições absurdas da diretoria 
para o fechamento do acordo:

1ª) A CASAN não quer prorrogar o ACT 2005/2006 durante a negociação 
e afirma que suspenderá todos os benefícios em 1º de junho
2ª) A CASAN não admite inclusão das cláusulas que envolvem a FUCAS 
e o PAD
3ª) A CASAN não reconhece as perdas salariais 
4ª) A CASAN não admite manter os abonos conquistados nos últimos 
ACTs


