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Campanha salarial 

Valeu a unidade e a luta 

Os trabalhadores da CASAN 
comemoram como vitoriosa o 
fim da campanha salarial. A 
unidade e a mobilização da 
categoria garantiram a ma-
nutenção da maioria dos seus 
direitos. O ACT 2005/2006 
foi assinado depois de muita 
pressão dos trabalhadores: 
foram paralisações, longas 
reuniões na Procuradoria do 
Trabalho e no Centro Adminis-
trativo do Governo do Estado 
e greve. 

Além de reajuste que benefi-
ciou a maioria dos trabalhado-
res, o acordo foi assinado sem 
o “bode” (fim da garantia de 
emprego) de De Luca. O diretor 
da CASAN tentou a todo custo 

eliminar a nossa garantia de 
emprego. Propôs uma cláusula 
que previa a demissão me-
diante pagamento de multa de 
40% do FGTS nas cidades onde 
houvesse vencimento do con-
trato de concessão do serviço 
de saneamento. Em resumo: 
queria a demissão em massa 
na CASAN!

Momento 
complexo

Depois de muitas discus-
sões, a diretoria do SINTAE 
implementou uma agenda de 
mobilizações em todo o esta-
do. Em assembléias, os traba-
lhadores avaliaram a proposta 

informal da CASAN 
e compreenderam o 
momento difícil da 
empresa. Os pro-
blemas financeiros 
gerados pelas pés-
simas administra-
ções e as municipa-
lizações provocam 
um verdadeiro pro-
cesso de desmonte 
do serviço público 
de saneamento no 
estado. Entretanto, 
uma certeza havia: 
para a garantia de 
emprego e para os 
direitos conquis-
tados, não havia 
negociação! Assim, 
rejeitaram suma-

riamente as propostas com 
este conteúdo.

Foi com a certeza de que 
precisavam lutar pelos seus 
direitos que os trabalhadores 
rumaram em caravana para 
o Centro Administrativo do 
Governo do Estado no dia 25 
de maio. Com coragem, ape-
sar do difícil momento para a 
mobilização, disseram “não” 
à proposta de demissão de De 
Luca e optaram pelo estado 
de greve: paralisaram entre os 
dias 02 e 07 de junho até cruza-
rem os braços definitivamente 
no dia 15.
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Força, apoio e dedicação

Na tentativa de dividir e desmobilizar a ca-
tegoria, De Luca apostou na tática de ganhar 
a queda de braço pelo cansaço. Colocando à 
prova a unidade dos trabalhadores, a diretoria 
da CASAN promoveu longas discussões, adiou 
reuniões de negociação e enrolou, tentando 
ganhar tempo e confiando que a greve retro-
cederia.

Para sua decepção, o tiro saiu pela culatra: a 
greve ganhou corpo com a adesão maciça in-

clusive dos companheiros da 
Intersindical, dos movimen-
tos sociais, parlamentares e 
outros sindicatos. Empenha-
dos, os diretores do SINTAE 
e da Intersindical não pou-
param esforços em discutir 
minuciosamente cada cláu-
sula, em busca da tática mais 
adequada para a negociação. 
Do lado de fora das unidades 
da CASAN, a demonstração 
de força e o apoio foram de-
cisivos para que a direção da 
empresa recuasse. 
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Força, apoio e dedicação

A greve terminou no dia 23 
de junho depois de nove dias. 
O entusiasmo era visível nos 
olhos dos trabalhadores que 
levantaram a mão em assem-
bléia em aprovação ao acordo. 
Com mínimas abstenções e 
votos contrários, a categoria 
aprovou a proposta. 

O acordo conquistado não 
representa tudo o que me-
recemos, mas foi o possível 
diante da realidade e garante 
nossos empregos. “Não tive-
mos grandes saldos, mas a 

categoria saiu vitoriosa ao não permitir que seus direitos fossem 
atacados”, avalia a diretoria do SINTAE

Assembléias 
aprovaram proposta 
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As dificuldades exigem 
que resolvamos os proble-
mas por etapas. Uma das 
questões centrais de nossa 
pauta de reivindicações, 
a defesa da FUCAS, não 
avançou na proposta do 
acordo coletivo. Diante de 
todos problemas e de sua 
complexidade, optamos 
por defender a proposta 
de acordo e continuar a 
luta em defesa da FUCAS 
posteriormente. Com o fim 
da campanha salarial, pas-
samos a nos concentrar em questões 

como o desmonte da FUCAS 
e da CASAN.

Em reunião com o Sintae 
e intersindical no dia 27 de 
junho, o presidente da CA-

SAN, Walmor De Luca, concordou em 
constituir uma comissão 
paritária com o objetivo 
de buscar uma proposta 
que vise equacionar o 
problema. A comissão 
será formada por repre-
sentantes dos sindicatos, 
FUCAS e CASAN. A hora 
é de concentrar esforços 
em defesa da FUCAS e da 
CASAN. A luta continua!

Intensificar campanha 
em defesa da FUCAS


