
16 de maio de 2013

PROPOSTA DA CASAN AINDA É INSUFICIENTE 
Só a mobilização garantirá um bom ACT

No dia 14/05, terça-feira,  o Sintaema e a Intersindical receberam uma nova proposta da 
Casan,  entregue pelo Diretor Administrativo da Empresa. Com esta nova proposta,  a para-
lisação da categoria agendada para quarta-feira, após uma decisão da Direção do Sindicato, 
transformou-se em Assembleias por locais de trabalho para a discussão e deliberação sobre 
a proposta apresentada.
“A PROPOSTA  AINDA É INSUFICIENTE”. A categoria, apesar de reconhecer que 
finalmente a Diretoria da Casan apresentou uma proposta que possa ser levada a sério, a 
mesma ainda é insuficiente e precisa melhorar em algumas cláusulas.
Baseado no entendimento de buscar construir um Acordo Coletivo, a Direção do Sindicato 
vai elaborar e apresentar uma contra proposta à Diretoria da Empresa para que haja avanços 
nas negociações e atenda as expectativas e necessidades da categoria.

ADESÃO MASSIVA
Mesmo com ameaça de corte  do ponto pela Diretoria da Casan, a categoria não se intimidou 
e mais uma vez Estado afora demonstrou estar disposta a lutar pela manutenção e ampliação 
dos direitos dos trabalhadores, na defesa de uma Casan pública eficiente, acabando  com 
uma ESTRUTURA ADMINISTRATIVA BUROCRÁTICA E ONEROSA, e o fim das ter-
ceirizações. Um verdadeiro cabide de empregos montado pelo Governo Colombo.
Nas Assembleias, a categoria rejeitou de forma expressiva a nova proposta da Casan. Por 
todo o Estado o sentimento é o mesmo, a proposta apesar de ter alguns avanços comparados 
a apresentada anteriormente ainda não é suficiente.  É preciso avançar em cláusulas IMPOR-
TANTES como Reajuste Salarial - sem parcelamento (INPC e Ganho Real), Vale Alimen-
tação, Abonos Natalino e de Férias, Gratificação para dirigir Veículo, Auxílio Educação, a 
melhora na  redação da cláusula do Plano de Saúde, entre outras.

NEGOCIAÇÃO PRESSUPÕE MOBILIZAÇÃO!

“O MESMO PÉ QUE DANÇA O SAMBA, SE FOR PRECISO VAI À LUTA”

Acesse o site e confira a nova proposta entregue pela Casan. 
www.sintaema.org.br


