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EXPEDIENTE

Diretoria apresentará nova 
contra-proposta dia 12/05

Nesta quarta-feira 10/05, os 
sindicatos e a diretoria da CA-
SAN estiveram reunidos para 
mais uma rodada de negocia-
ção da campanha salarial. Na 
oportunidade, a comissão de 
negociação reafirmou ao diretor 
administrativo, Laudelino Bas-
tos e Silva, que a proposta apre-
sentada pela CASAN no dia 2 de 
maio é péssima, pois não avança 
nem mantém direitos, apenas 
retira. Os sindicatos voltaram a 
apresentar as condições míni-
mas para fechamento do acordo 
conforme diretrizes minímas, pu-
blicadas no BOMBA D’ÁGUA nº 
365 de 04/05/06 e no Boletim da 
INTERSINDICAL nº66 de maio 
de 2006. 

Também reivindicaram a pror-
rogação do atual acordo até o 
fechamento do ACT 2006/2007 
como forma de evitar confronto, 
ou seja, a greve. “Não abriremos 

mão das cláusulas aprovadas 
pelos trabalhadores, como a 
manutenção do ACT, reposição 
integraral do INPC (3,34%),  
aumento real para os menores 
salários, a questão da FUCAS 
(os benefícios que concedia e 
o PAD), entre outras”, afirma o 
presidente do SINTAE, Odair 
Rogério da Silva.

Contra-proposta
Tanto Laudelino quanto o 

presidente Walmor de Luca 
afirmaram que querem fechar o 
acordo o mais rápido possível. 
“Entretanto, se isso for verda-
deiro, é necessário urgente que 
a diretoria da CASAN apresente 
uma proposta digna para ser 
discutida com os trabalhado-
res”, afirma Marinho, dirigente 
do SINTAE. 

Diante do impasse, o diretor 

administrativo Laudelino Bastos 
comprometeu-se em rediscutir a 
questão com a diretoria e apre-
sentar uma nova contra-propos-
ta na próxima sexta-feira (12/05), 
durante mais uma reunião de 
negociação às 9 horas.

Vamos à luta
No dia 19 de maio, a direção 

estadual do SINTAE estará reuni-
da para avaliar e definir os rumos 
da campanha salarial. A hora é 
de unificar os trabalhadores em 
defesa da garantia dos direitos. 
Várias categorias estaduais e 
federais estão em greve, na luta 
contra as políticas de arrocho 
salarial e desmonte do serviço 
público. É uma demonstração 
de força que deve inspirar mais 
uma vez nossa categoria.

Todo apoio à greve das categorias de 
trabalhadores públicos estaduais e federais. 
A luta é justa e necessária para conquistar 
melhores condições de vida e de trabalho.
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