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FALA!

O JOGO DA VENDA DA CASAN

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL
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Jornalista Responsável: Mylene Margarida MTb/SC 00318 JP   -   Diagramação: Acerte Comunicação

Tendo em vista as últimas e degradantes notícias dando conta das relações não republica-
nas relatadas pela imprensa entre o Governador Raimundo Colombo e seu grupo político 
com a Odebrecht e a JBS, informando sobre uma eventual notícia de venda de ativos per-
tencentes ao Estado de Santa Catarina, em troca de doações eleitorais, a INTERSINDICAL 
dos Pro�ssionais de Nível Médio e Universitário da Casan, entende que é dever constitucio-
nal do Governador Raimundo Colombo vir a público e explicar as gravíssimas acusações 
que lhe foram dirigidas.

Há meses, todos vem acompanhando, diariamente, a enxurrada de denúncias e de escân-
dalos que vem assolando a república brasileira, dando conta de que a corrupção era adota-
da como método de governo e até mesmo forma de prática política.

Nosso estado sempre se notabilizou pela capacidade de seu povo, historicamente compro-
missado com a produção e o trabalho. Por, evidentemente, não merece ser trapaceado, 
muito menos vilipendiado e extorquido.

Em face das mazelas reveladas de forma contundente, conclamamos o Exmo. Sr. Governa-
dor de Estado Raimundo Colombo, de forma clara, completa e direta, a prestar contas ao 
povo catarinense sobre as gravíssimas acusações que contra ele pesam, esperando que, a 
exemplo das práticas adotadas por outras �guras conhecidas do cenário político nacional, 
não enverede pelo caminhão fácil da detração dos acusadores, tampouco se apegue a 
formalidades cujo objetivo é tão somente tergiversar sobre as mazelas de que é acusado.

A INTERSINDICAL espera que o Governador afaste as suspeitas de que tratam as acusações, 
para que a sociedade catarinense possa seguir seu destino rumo ao desenvolvimento social 
de que é exemplo no cenário nacional.
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