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Trabalhadores dão seu 
recado a De Luca e LHS

- rejeição da proposta da CASAN
- reafirmação da nossa proposta para o ACT
* pagamento integral do INPC
* implantação do programa de aposentadoria 
* aumento real para os menores salários

Intensificar e unificar a mobilização
* indicativo de assembléia estadual para a última se-
mana de junho
* indicativo de estado de greve ou greve na primeira 
quinzena de julho

Encaminhamentos das assembléias regionais

Centenas de trabalhadores 
compareceram em massa às 
assembléias regionais para 
manifestar o repúdio às contra-
propostas da CASAN. O recado é 
claro: não admitiremos qualquer 
proposta que desconsidere o 
plano de aposentadoria e reduza 
direitos conquistados.

Na última reunião de negocia-
ção, no final da tarde do dia 31 
de maio, a diretoria da CASAN 

apresentou uma segunda contra-pro-
posta em que mantém a supressão do 
auxílio-doença, a redução das horas-
extras e o pagamento de 2% referente 
ao plano de saúde. 

A proposta salarial é ridícula e tem 
clara intenção de dividir os trabalhado-
res. A comissão de negociação negou 
unanimemente a segunda proposta 
da CASAN, posição que foi reiterada 
pelos trabalhadores nas assembléias 
de Florianópolis e São Joaquim. 



Nem o esforço de De Luca e 
Laudelino em percorrer o estado 
para tentar empurrar suas propos-
tas foram suficientes para abalar 
os trabalhadores. Em Criciúma, os 
companheiros não se intimidaram 
nem mesmo sob os olhares vigi-
lantes do diretor administrativo. 
Com apenas duas abstenções, 
unidos, disseram “não” à proposta 
da CASAN.

Ao mesmo tempo em que tenta 

sugar a última gota de suor dos 
trabalhadores, a diretoria da CA-
SAN ainda ousa responsabilizar 
os funcionários da CASAN pelas 
municipalizações. Como se os 
trabalhadores tivessem que pa-
gar pela incompetência e falta de 
habilidade da diretoria em barrar 
as municipalizações/privatizações 
de LHS. 

Mas o povo não esquece! Hon-
rando sua história de luta e resis-

tência, os trabalhadores da CA-
SAN mostraram que não vão cair 
no conto do vigário. Sem avanço 
da proposta, a categoria partirá 
para a greve. 

Os encaminhamentos das as-
sembléias prevêem datas indica-
tivas para assembléia estadual na 
última semana de junho e greve 
a partir da primeira quinzena de 
julho.

Participe!

O povo não esquece

A assembléia da Grande Florianópolis reuniu cer-
ca de 250 trabalhadores na sede da ASCAN e teve a 
participação de representantes da INTERSINDICAL. 
O presidente do Sindicato dos Economistas, Luiz  Al-
berto Carone Guedert (Bebeto) ressaltou a intenção 
da proposta da CASAN em dividir os trabalhadores. 
“A INTERSINDICAL está junto com o SINTAE para 

o que der e vier”, assegurou. 
O presidente do SINTAE, Odair Rogério da Silva, 

reafirmou a importância da mobilização e da união 
da categoria neste momento. “Ao participar em mas-
sa das assembléias, a categoria demonstra que está 
consciente de que unidade é fundamental para man-
ter nossas conquistas. Vamos à luta!”, afirmou.

Unidos na luta

Durante as assembléias, o 
diretor administrativo da FU-
CAS, Valmir Boing, fez um re-
lato do histórico do desmonte 
da fundação. Boing reiterou a 
importância da FUCAS para os 
trabalhadores e lembrou que o 
imbróglio judicial envolvendo 
a fundação e a CASAN impede 
inclusive investimentos no sa-
neamento, impondo obstáculos 
à luta contra as municipaliza-
ções/privatizações. 

A diretoria da CASAN de-
monstra total indisposição na 
implementação do plano de apo-
sentadoria. O ACT 2005/2006 
constituiu uma comissão com-
posta por representantes do 
SINTAE, FUCAS e CASAN para 
propor alternativas ao plano 
previdenciário dos trabalha-
dores. Após onze reuniões, a 

comissão apresentou uma pro-
posta viável para implantação 
do programa. No entanto, a 
diretoria da CASAN recusa-se 
a aceitá-la. “A regularização da 
situação do plano de aposenta-

doria é importante para o futuro 
dos trabalhadores e da própria 
CASAN. Por isso, é fundamen-
tal que o ACT deste ano tenha 
cláusulas assegurando essa 
questão”, concluiu Boing.

Assegurar o plano de 
aposentadoria


