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De Luca afronta a Justiça

A Direção da Casan parece que 

não aprendeu a lição quando não 

acata as decisões das Comissões 

Paritárias, apuradas em processos 

administrativos.

Será que a Diretoria da Casan não 

sabe que para demitir um trabalha-

dor precisa da decisão da Comissão 

Paritária? Isso é o que & cou de& nido 

em ACT a partir de 05/12/1997 e 

consagrado pelo Tribunal do Traba-

lho a partir de 1999. Veja a cláusula 

da garantia de emprego (critérios de 

rescisão do contrato de trabalho):

A redação da cláusula 27ª - alínea 

A- do ACT 1999/2000, diz o seguinte: 

Por prática de falta grave, apurada 

em processo administrativo, com a 

participação paritária do Sindicato 

da Categoria Pro& ssional, com enca-

minhamento da decisão da comissão 

processante à Diretoria Colegiada.  

Portanto, quando a Casan não 

acata as decisões da comissão, 

conforme prevê essa cláusula, aca

ba sendo acionada judicialmente, 

devendo reintegrar o trabalhador 

através de decisão judicial. Essa atitu-

de irresponsável só gera indignação 

por parte dos trabalhadores e onera 

os cofres da Empresa.

Exigimos que a Direção da Casan 

cumpra as decisões das Comissões 

Paritárias e reintegre todos os servi

dores que foram demitidos de forma 

unilateral da Empresa.

Em Chapecó, em solidariedade ao 

trabalhador Jorandir  Pereira dos 

Santos (Juca), que foi demitido de 

forma autoritária e truculenta, os ser-

vidores paralisaram suas atividades 

por uma hora no dia 14/01/2008.

Alertamos a todos os trabalhadores 

que a Direção da Casan está afron-

tando a decisão judicial em favor da 

garantia de emprego e brincando 

com fogo, pois iremos até as últimas 

conseqüências na defesa de nossos 

direitos.
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Trabalhadores cruzaram os braços em solidariedade ao colega demitido

DEMISSÕES

Motoristas estão na geladeira
Parece que tem outra decisão infeliz tomada pela Diretoria da Casan para os motoristas da Matriz: permanece-

rem na garagem.

Segundo informações recebidas, os motoristas da Matriz estão & cando na geladeira devido à “redução de custos”. 

Para não pagar diárias aos motoristas, os carros estão sendo dirigidos por outros servidores. Assim, a Casan com 

seu “choque de gestão” está administrando os seus recursos. 

Na teoria parece que isso funciona, mas na prática não é bem assim. Por que a Casan não reduz as diárias de 

seus diretores e diminui a quantidade de assessores e consultores?  O esforço deve ser de todos, mas pelo visto 

é mais fácil tirar o trabalho dos motoristas para não precisar pagar as diárias.

Lembramos também que já reivindicamos várias vezes tratamento igualitário referente às diárias entre os mo-

toristas da Casan e os da Celesc.



Sucateamento do esgoto insular
Ao mesmo tempo em que o Presi-

dente da Casan Walmor De Luca só 

pensa em demissões, gostaríamos 

de saber por que ele não toma 

providências que de fato possam 

contribuir para o bom desempenho 

da Casan, como é o caso do esgoto 

insular de Florianópolis.

Estivemos fazendo uma visita no 

sistema do esgoto insular da Capital 

e constatamos a falta de estrutura 

para o bom funcionamento daquela 

Unidade. Observamos que não exis-

te nenhuma iluminação no pátio do 

sistema conforme a foto ao lado. 

E mais: só tem um operador por 

turno na unidade para fazer os ser-

viços necessários, como a limpeza 

do gradeamento a cada 20 minutos, 

bem como prensar o lodo ao mes-

mo tempo. Para isso há inclusive 

recomendação do Ministério Público 

para melhorar com relação ao gra-

deamento. A caixa de recirculação 

de lodo está sem funcionar a quase 

um ano e a casa do painel elétrico 

que aciona as bombas está um 

verdadeiro caos, com sérios riscos 

de acidente de trabalho, além de 

não ter qualquer condição de uso e 

apresentação.

Achamos que está na hora do Pre-

sidente virar suas baterias contra 

os diretores que estão na empresa 

e nada fazem para proporcionar 

melhores condições de trabalho e 

segurança aos nossos servidores, 

bem como prestar serviços de qua-

lidade para a população.

FLORIANÓPOLIS
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1- Não é outro 

apagão, é o exterior 

da estação de trata-

mento insular

2- No interior os fi os 

de eletricidade es-

tão expostos

3- O gradeamento 

está em condições 

precárias

Juiz dá ultimato para Casan
RIO DO SUL

Desde 2001 está tramitando na 1° Vara do Trabalho de Rio do Sul a ação nº 334/01. Trata-se de uma ação cole-

tiva de insalubridade dos servidores daquela região. O fato é que esta ação está em fase de execução e a Casan 

sabendo disso procurou o sindicato para propor um parcelamento em até 12 vezes. Diante da proposta, o sindi-

cato esteve em Rio do Sul, no & nal de novembro de 2007, para discutir com os trabalhadores e chegou-se a uma 

contraproposta de que era possível fazer um parcelamento em até 6 vezes.  

A Casan, tomando conhecimento desta decisão dos trabalhadores, não procurou dar continuidade às tratativas 

para quitação da devida ação. Agora no dia 14/01/2008 fomos intimados pela 1° Vara Trabalho para uma audiência 

de conciliação e lá a Casan fez nova proposta de parcelamento em 15 vezes. 

Ora, primeiro nos propõe em 12 vezes, os trabalhadores aceitam em 6 e agora querem 15 vezes? E pior: enviaram 

uma advogada que não tinha autonomia e poderes de negociar na audiência. 

O Juiz do Trabalho, Leonardo Rodrigues Itacaramby Bessa, indeferiu o pedido de adiamento da audiência feito 

pela advogada da Empresa e determinou que se até sexta-feira, dia 18/01/2008, a Casan não decidir se concorda 

ou não com a proposta apresentada pelos trabalhadores, ou ausência de resposta, dará continuidade da execução 

com todas as medidas cabíveis já a partir do dia 21/01/2008. 

Trata-se de mais um demonstração da Direção da Casan de que não respeita os trabalhadores e nem o Poder 

Judiciário.


