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DITO E FEITO

CONSELHO APROVA A CONTRATAÇÃO DE 
144 NOVOS (AS) TRABALHADORES(AS)

Desde nosso primeiro man-
dato como Conselheiro esta rei-
vindicação sempre esteve em 
primeiro plano. Juntamente com 
o Sintaema travamos inúmeras 
batalhas e felizmente consegui-
mos avançar.

Com muita luta, argumentos e 
articulação política, a partir de 2007, 
conseguimos a aprovação para 
contratação de aproximadamente 
1.200  novos companheiros (as).

A contratação de pessoal  
também foi reivindicação  da 
campanha salarial desse ano. 
Aliás, uma  das razões para a cate-
goria suspender a greve e aceitar 
a proposta de Acordo apresenta-
da pela Casan  foi o compromisso 
assumido pelo Presidente Gallina  
com o Presidente do Sintaema 
José Oliveira Mafra  e  com este 

Paladini e Odair, durante a reunião do Conselho, defendendo a contratação de pessoal.

Contato: paladini@casan.com.br/ odair@terra.com.br

O assunto já havia sido discu-
tido na reunião do Conselho re-
alizada dia 08\07. Porém, face a 
necessidade de esclarecimentos 
solicitada por vários Conselheiros  
o assunto foi retirado de pauta e 
colocado novamente na reunião 
de 31\07.

NOVO QTP  PASSARÁ DE 
2512 PARA 2656 ATÉ 2016

Além da possibilidade de 
contratação de 50 novos emprega-
dos para atingir o Quantitativo 
Técnico de Pessoal - QTP atual,  o 
Conselho aprovou a contratação 

QUEM LUTA, CONQUISTA! 
HAVEREMOS DE VENCER E 

VENCEREMOS!

Conselheiro, que levaria esse as-
sunto ao Conselho de Administra-
ção para buscar sua aprovação.

de 144 novos empregados. Destes, 
86 até dezembro, e outros 58 a par-
tir de janeiro de 2016. Também fi-
cou em aberto a possibilidade de 
antecipar a contratação do pessoal 
da segunda etapa. Para tanto, ne-
cessitará  nova análise e delibera-
ção do Conselho. Desta forma  o 
novo QTP da empresa passará dos 
atuais 2512 para 2656 em 2016.

Face a importância da maté-
ria, este Conselheiro, mesmo em 
licença médica pós intervenção 
cirúrgica, mais uma vez, não me-
diu esforços e participou ativa-
mente da reunião, juntamente 
com nosso  Conselheiro Adjunto 
Odair Rogério da Silva.

São novos companheiros(as), 
em diversos cargos, que  somarão 
esforços conosco  para melhor 
atender a população e junto ame-
nizar  um pouco a sobrecarga de 
trabalho.

Mas nossa luta não para por 
aí, precisamos eliminar ou no 
mínimo reduzir ao máximo as ter-
ceirizações, forma de super explo-
ração da classe trabalhadora.


