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80% dos trabalhadores da CASAN 
cruzaram os braços nesta quarta

POR MUDANÇAS NA GESTÃO

Mais uma demonstração de força da categoria. 
Na última quarta-feira (02/10), cerca de 80% 
dos trabalhadores da CASAN cruzaram os bra-

ços por duas horas para exigir mudanças na gestão da 
Companhia. Em várias cidades a paralisação foi com-
pleta, tanto no setor de manutenção, quanto na área 
comercial/administrativa. As principais exigências dos 
trabalhadores da CASAN são a redução do número de 
diretorias executivas de 11 para 5, a eleição de um di-
retor executivo representante da categoria, a extinção 
das superintendências e o fim das terceirizações.

No fim da mobilização em frente à matriz da Com-
panhia, em Florianópolis, o presidente do Sintaema, 
Odair Rogério da Silva, entregou ao presidente da 
CASAN, Dalírio Beber, um documento que reafirma as 
exigências da categoria. (Veja na íntegra no site).

Enquanto a CASAN fala em criar comissão paritária 
consultiva, o Sintaema exige uma comissão que 
seja deliberativa, que discuta e viabilize as mudan-
ças de gestão sugeridas pela categoria.

Na próxima quarta-feira (09/10), a pressão dos traba-
lhadores será muito maior! Juntos somos fortes!
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Chapecó: trabalhadores cruzaram os braços no Oeste

Presidente do Sintaema protocolou ofício com reivindicações reafir-
mando as propostas da categoria para mudar a gestão da CASAN

QUARTA-FEIRA, 09/10, 
PARALISAÇÃO das 8h às 12h.

SEXTA-FEIRA, 11/10, indicativo de 
ASSEMBLEIA ESTADUAL


