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DE LUCA ! SEM FOLIA NA FOLIA?
Mais um ataque aos trabalhadores/as 

da CASAN, e não são poucos, como  

férias suspensas, expediente normal no 

dia 24/12 e dia 31/12 e agora durante a 

maior festa popular do País .

Nossos/as trabalhadores/as já foram 

penalizados demais, com a suspensão 

das férias de dezembro a março, onde 

muitos/as  de nossos/as  trabalhadores/

as deixaram de estar com seus �lhos no 

período das férias escolares. No natal e 

ano novo não foi diferente. Muitos de 

nós deixamos de estar com nossos fami-

liares e amigos que residem em outros 

municípios ou até cancelamos viagens 

programadas.

E agora com o carnaval, muitos de nos-

sos servidores que se prepararam du-

rante o ano todo, nas escolas de samba 

e blocos de carnaval pelo estado afora,  

mais uma vez são prejudicados pelo 

autoritarismo e a falta de sensibilidade 

do Presidente Walmor De Luca.

Em nosso jornal Bomba D água n°445  

manifestamos nossa opinião acerca  

desses períodos. Não somos nós os 

2.400 trabalhadores/as da CASAN aqui 

na ilha ou nas demais regiões do Estado 

que iremos solucionar o problema do 

abastecimento de água! Mas sim a CA-

SAN e o Governo do Estado, fazendo os 

investimentos que são necessários para 

atender com e�ciência e qualidade a 

sociedade catarinense e os turistas que 

visitam nosso Estado. 

Então por que será que o 

Presidente Walmor De Luca 

insiste em nos dar tratamento 

diferenciado das demais em-

presas do Estado? 

Apesar das diversas solicitações fei-

tas através do Ofício n° 018/2008, de 

25/01/2008, do Sintaema, Ofício datado 

de 29/01/2008 do Representante dos 

Empregados no Conselho de Adminis-

tração da CASAN, Jucélio Paladini e do 

Ofício de 30/01/2008 encaminhado pela 

Intersindical, solicitando que a CASAN 

adotasse o mesmo critério estabeleci-

do pelo Governo do Estado, através do 

Decreto n°1.021, de 15/01/2008, não 

fomos atendidos.

Estivemos ainda reunidos com direto-

res da CASAN, entregando documento 

e reivindicando o feriado. Por �m, mais 

uma tentativa do Presidente do Sintae-

ma no dia 28/01/2008, com o Presidente 

da CASAN, no sentido de rever sua deci-

são absurda de trabalharmos no feriado 

de carnaval. Nada disso foi su�ciente 

para sensibilizar o presidente.

Então perguntamos: Por que em 

2006, que era ano de eleições 

para Governador e Deputados 

Estaduais o comportamento 

do Presidente foi outro? Será 

que ele tinha algum interesse 

em particular? 

CALL CENTER E O MPT

Na tarde do dia 31/01/08 aconteceu 

mais uma reunião no Ministério Público 

do Trabalho com a CASAN, Sindicato e 

o Pocurador do Trabalho, Dr. Anestor 

Mezzomo. Infelizmente nesta reunião 

a CASAN manteve sua decisão da au-

diência anterior, do dia 21/01/2008, ou 

seja, pagou na folha de janeiro de 2008 

somente as horas extras a partir de 

agosto de 2007. 

O fato é que as horas extras devidas a 

esses servidores são desde o momento 

que começaram a desenvolver suas 

atividades no 0800 e não somente dos 

últimos 6 meses como pretende  a CA-

SAN. Portanto está aí mais um passivo 

trabalhista criado pela CASAN, que com 

certeza a empresa terá que pagar mais 

cedo ou mais tarde.

Quanto aos vales-transporte para 

o pessoal dos plantões, a empresa 

comprovou que os mesmos são pagos 

corretamente. No que diz respeito ao 

ambiente de trabalho, infelizmente a 

DRT ainda não realizou a �scalização 

no local. 

Com relação às transferências efetu-

adas, a empresa alega que as mesmas 

foram necessárias e que foram feitas 

de forma legal. Não concordamos, pois 

até o representante da Cipa foi trans-

ferido.

Certamente teremos mais uma dis-

cussão judicial sobre o assunto. Infe-

lizmente é dessa forma que a direção 

da CASAN atua, desrespeitando os/as 

trabalhadores/as e descumprindo a 

legislação.


