
Jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC - Filiado à FNU - Edição Nº 155 - Julho/2008

CONEXÃO é o jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/SC - Cep:88020-301 - Fone/Fax: (48) 3224 3868  
e-mail: imprensa@sintaema.org.br  -  site: www.sintaema-sc.org.br - Conselho Editorial: Américo dos Santos 
Filho, Odair Rogério da Silva e Mário Dias4

A LUTA PELA GARANTIA DE EMPREGO
Desde 1986 a Direção da CASAN e o Governo do Estado tramam para a demissão em massa dos/as trabalhadores/as

Bomba D´ Água 
de 1997

Duas edições do 
Conexão de 1997

Bomba D´ Água 
de 2002

NUNCA DESISTIMOS DE LUTAR POR NOSSOS EMPREGOS 

E NÃO SERÁ AGORA QUE IREMOS FRAQUEJAR!

Nossa história de luta pela GA-
RANTIA DE EMPREGO nunca foi fá-
cil, mas com UNIDADE e MOBILIZA-
ÇÃO da CATEGORIA conquistamos 
importantes vitórias.

Bomba D´ Água 
de 2002

Bomba D´ Água 
de 2005

Conexão de 
2000

N
as últimas duas décadas, 

travamos centenas de ba-

talhas para conquistar  os  

Critérios para Rescisão do Contrato de 

Trabalho, também chamada de “garantia 

de emprego”.

Foram árduas batalhas travadas com 

muita garra, consciência política, unida-

de de ação, dedicação, suor, inseguran-

ça, dor, muitas lágrimas, solidariedade, 

sorrisos e abraços fraternos ao + nal de 

cada batalha.

Há um grande consenso entre os traba-

lhadores com mais tempo de trabalho na 

CASAN: a “garantia de emprego” trouxe 

dignidade, respeito,  segurança para cada 

um de nós e liberdade de expressão.

Antes desta conquista, éramos tratados 

quase como escravos, serviçais. Quem 

não assinava a + cha partidária do Go-

verno de plantão, estava sob constante 

ameaça. Quando trocava o Governo (par-

tido) o fantasma da demissão assolava a 

cabeça dos /as trabalhadores/as.

Entre tantas batalhas destacamos as de 

1989 e de 2004.

Em 1989, durante o Governo Pedro 

Ivo (PMDB), foram 36 dias de greve, 

sendo 5 de greve de fome, com salários 

descontados. Foi necessário recorrer 

aos familiares e a campanha de doação 

de alimentos em outras categorias e no 

comércio para poder sobreviver mais de 

um mês sem salário.

Felizmente encontramos o amparo 

e a solidariedade de centenas de com

panheiros/as na sociedade catarinense, 

que se dispuseram a contribuir volunta-

riamente.

Mas ao + nal de tanto sacrifício, veio o 

sentimento de vitória e a compreensão 

política de que JUNTOS SOMOS FORTES. 

Conquistamos 4 anos de “garantia de 

emprego” e a nossa dignidade.

Já em 2004, Governo LHS (PMDB), 

durante o  momento mais terrível para 

nossa categoria, De Luca e a Diretoria 

da CASAN, apresentaram de uma só vez 

uma lista de 500 demissões, sem qual-

quer critério. Parecia que o mundo tinha 

caído sobre nossas cabeças e arrancado 

nossas almas.

Entretanto, mais uma vez com muita 

disposição de luta, uma grande greve, 

unidade, paciência, perseverança e gran-

de capacidade de articulação política, 

conseguimos fulminar a lista de De Luca 

e ainda ver o Tribunal Regional do Traba-

lho  rea+ rmar a  “garantia de emprego”, a 

mesma que até hoje está em vigência.

Sem dúvida, este foi um dos momen-

tos mais emocionantes da história de 

nossa categoria. As lágrimas, os sorrisos 

e os abraços simultâneos expressaram 

o sentimento da categoria, logo após o 

julgamento do Tribunal.

Agora LHS e a Diretoria da CASAN mais 

uma vez, tentam no Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) acabar com os Critérios 

para Rescisão do Contrato de Trabalho, 

a “garantia de emprego”, exatamente 

para fazer voltar o tempo da escravidão 

e do chicote.

Esta história nós já conhecemos. Tam-

bém já enfrentamos muitas vezes e ven-

cemos. Não será desta vez que De Luca e 

sua Diretoria vão nos intimidar. Podemos 

até perder a batalha, mas será no campo 

da luta e com dignidade. 

Haveremos de Vencer e Venceremos!

Passeata da categoria após a conquista da garantia de emprego em 2004
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A cronologia da nossa luta 

para a conquista dos Cri-

térios de Rescisão do Contrato de 

Trabalho (Garantia de Emprego):

1986  No final do primeiro 

Governo de Esperidião Amin, este 

concede 2 anos de garantia de em-

prego aos trabalhadores da CASAN 

e demais Estatais Catarinenses. 

1987 - agosto  No Governo 

Pedro Ivo, a Diretoria da CASAN, 

demonstrando autoritarismo, de-

mitiu 13 companheiros/as sem justa 

causa, alguns ainda hoje trabalham 

conosco. Foi um teste para saber se 

a garantia de emprego tinha valor 

jurídico.

O tiro saiu pela culatra. A categoria, 

comandada pelo SINTAEMA, foi à 

luta realizando  uma das maiores 

greves e o Tribunal do Trabalho 

determinou a reintegração destes 

companheiros.

1989  Foram 36 dias de greve, 

sendo  5 dias de greve de fome, 

realizado por 7 companheiros/as, 

além do desconto dos salários dos 

dias de greve. Lutávamos pela repo-

sição salarial, + m das terceirizações, 

concurso público e pela garantia de 

emprego.

Moral da história: conquista histó-

rica, arrancamos 4 anos de garantia 

de emprego no julgamento do Dis-

sídio Coletivo.

1994  Já no Governo Kleinun-

bing, mais uma conquista de 3 anos 

de garantia de emprego, após mais 

uma greve da categoria e o julga-

mento do Dissídio Coletivo.

1997 Governo Paulo Afonso. 

Depois de muita luta, várias para-

lisações, decretação de estado de 

greve, conquistamos mais 3 anos 

de garantia de emprego.

1999 Governo Esperidião Amin.  

Novamente várias paralisações, 

greve em dezembro e sem o fe-

chamento do Acordo Coletivo ar-

rancamos no Tribunal do Trabalho 

(TRT) a cláusula  que instituiu a 

Comissão  Paritária para de+ nir os 

Critérios para Rescisão do Contrato 

de Trabalho.

2000 - fevereiro A Comis-

são Paritária concluiu os trabalhos, 

definiu os critérios (os atuais) e 

remeteu à Diretoria da CASAN da 

época para incorporá-los ao Plano 

de Cargos e Salários (PCS). Entretan-

to, em mais um ato de truculência 

da Diretoria, esta não cumpriu o 

estabelecido.

2000 Governo Esperidião Amin.  

Várias paralisações e greve para 

cumprimento da decisão da Co-

missão Paritária. Ao final, ficou 

estabelecido em acordo mais 1 ano 

de  garantia no emprego.

2001 Governo Esperidião Amin. 

Novamente dezenas de paralisações 

de 2 horas e greve pelo cumpri-

mento da decisão da Comissão 

Paritária. Ao final, conquistamos 

1 ano de garantia de emprego.

2002 Governo Esperidião Amin. 

Várias paralisações de 2 horas e 

greve de 17 dias, com desconto nos 

salários. 

Conclusão:  arrancamos novo acor-

do com mais  1  ano de  garantia de 

emprego.

2002 - novembro Após 

frustradas todas  as tentativas com 

a Direção da Casan para cumprir 

a cláusula do Acordo Coletivo 

1999/2000 que instituiu os Crité-

rios para Rescisão do Contrato de 

Trabalho (Comissão Paritária), o 

Sindicato ingressou com ação de 

cumprimento na Justiça, com o 

objetivo de fazer cumprir decisão 

da Comissão Paritária.

2003  Governo Luiz Henrique da 

Silveira (LHS). A Vara da Justiça do  

Trabalho de Florianópolis deferiu o 

pleito do SINTAEMA e determinou à 

Casan cumprir o estabelecido pela 

Comissão Paritária. A CASAN não se 

deu por vencida e recorreu ao Tribu-

nal do Trabalho.

2004  Em mais uma atitu-

de autoritária, Walmor de Luca, 

sua Diretoria e LHS mandaram 

demitir 500 trabalhadores/as.

O terror tomou conta da categoria. 

Comandada pelo SINTAEMA a cate-

goria realizou uma de suas maiores 

e mais emocionantes greves de sua 

história. Após muita luta e negocia-

ções, a famigerada lista foi suspensa. 

Na sequência, o Tribunal do Traba-

lho julgou o recurso da CASAN e no-

vamente a CASAN foi derrotada, ou 

seja o Tribunal rati+ cou a validade 

dos critérios de demissão elabora-

dos pela Comissão Paritária.

Ao + nal, a categoria comemorou 

a vitória.

2004 Após a publicação do 

Acórdão pelo TRT, a CASAN buscou 

recurso da sentença do TRT, o que 

foi negado. 

Na sequência, protocolou um 

pedido de Agravo de Instrumento 

(uma espécie de reconsideração 

para apreciar o recurso) junto ao Tri-

bunal Superior do Trabalho (TST).

2008 - junho  O TST apreciou 

e aceitou o Agravo de Instrumento 

da CASAN.  Assim, passou a dar co-

nhecimento do recurso impetrado 

pela CASAN que anteriormente 

havia sido negado.

2008 - 6 de agosto 

Data provável do julgamento do 

recurso impetrado pela CASAN.
Fim da greve de fome em 1989 

Passeata pela manutenção do emprego e contra as privatizações em 1989

A HISTÓRIA DE 22 ANOS DE LUTA PELA GARANTIA DE EMPREGO

Assembléia e 
paralisação em 
1991


