
A proposta da CASAN é uma 
grande enganação. A direto-
ria da CASAN está querendo 
vender gato por lebre. Esta foi 
a conclusão dos dirigentes es-
taduais do SINTAE durante a 
reunião realizada no dia 19 de 
maio após consultar a catego-
ria nas suas bases. 

O encontro definiu um calen-
dário de assembléias regionais 
para discussão e definiu uma 
agenda de mobilizações. Os 
dirigentes do SINTAE estarão 
percorrendo todo o estado com 
o objetivo de debater com a 
categoria todos os pontos da 
proposta e de deliberar sobre 
os rumos da campanha sala-
rial.

A mobilização é determinante para 
que não nos deixemos levar por pro-
messas furadas. O governo LHS não 
aprende que suas estratégias não 
funcionam. Prova disso é a greve dos 
professores: o governo subestimou a 
categoria usando a mesma balela do 
abono salarial e hoje paga o mico de 
ver uma greve forte, até mesmo com 
radicalizações.

Filial Dia Local Hora
Imbituba 24/05 CASAN 14h
Laguna 24/05 CASAN 8h
Criciúma 25/05 CASAN 8h30min
Concórdia 25/05 CASAN 8h
Xanxerê 25/05 CASAN 14h
Porto Belo 25/05 CASAN 8h
Piçarras 25/05 CASAN 14h
Rio do Sul 26/05 CASAN 8h30min
Indaial 26/05 CASAN 14h
Guaramirim 26/05 CASAN 8h
Barra do Sul 26/05 CASAN 14h
Itapoá 29/05 CASAN 8h
Videira 29/05 CASAN 8h30min
Caçador 29/05 CASAN 14h
Braço do Norte 29/05 CASAN 14h
Chapecó 30/05 CASAN 8h30min
São Miguel 30/05 CASAN 14h30min
Curitibanos 30/05 CASAN 8h30min
Otacílio Costa 30/05 CASAN 14h
Canoinhas 30/05 CASAN 8h30min
Mafra 30/05 CASAN 14h
Florianópolis 01/06 ASCAN 8h30min
São Joaquim 02/06 CASAN 8h30min
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O povo não esquece

Assembléias regionais



Em relação ao informativo Fonte, publi-
cado pela diretoria da CASAN em 19 de 
maio e “psicografado” por Laudelino Bas-
tos e Silva, temos algumas considerações 
– apenas as necessárias, pois não vale a 
pena gastar vela com defunto ruim. 

- O diretor Laudelino Bastos questio-
na a função do sindicato. Pois bem: quem 
é este senhor, que nunca participou das 
lutas enquanto funcionários do BESC 
(nem sindicalizado era), para dizer qual 
é o papel do sindicato?

- Quando se refere à “irresponsabili-
dade para com a CASAN”, será que esse 
senhor acha que os trabalhadores são um 
bando de malucos ou sofrem de alto grau 
de amnésia para esquecer a perseguição 
que vem sofrendo com a destruição da FU-
CAS e da CASAN pela diretoria da própria 
empresa e de LHS?

- Como ousa agora esse diretor van-

gloriar-se de que está mantendo o em-
prego depois de ter tentado demitir 500 
em 2004 – fato que somente não ocor-
reu pela luta dos trabalhadores? Pela 
vontade da diretoria da CASAN, hoje 
não teria sequer alguém para apagar 
as luzes.

- O desmonte da FUCAS foi uma 
ação articulada e orquestrada para 
que a CASAN não pagasse o que deve 
e ainda apropriar-se do patrimônio da 
fundação. O que, além disso, explica o 
fato desta gestão jamais ter depositado 
os devidos valores referentes ao PAD 

(desde 2003, quando não havia ação do 
Tribunal de Contas ou do Ministério Pú-
blico)? Será que foi algum fantasma que 
orientou a diretoria a não pagar o dinheiro 
do PAD?

E a destruição da CASAN via municipaliza-
ções/privatizações, foi conduzida pelos sindi-
catos ou pela diretoria da CASAN e LHS?

Laudelino e a diretoria da CASAN apos-
tam no oportunismo do bandido que quer 
virar mocinho. Ignoram nossa história de 
luta, que mostra que a categoria tem ca-
pacidade de discernimento para perceber 
manobras do réu que quer se fazer passar 
por vítima. A nossa história de lutas prova 
que somente unidos poderemos vencer e 
é na luta que vamos resolver mais essa 
parada.

Haveremos de vencer e 
venceremos!

O lobo na pele de 
cordeiro 


