
Próxima terça-feira, dia 10, todos/as 
à grande Assembleia Estadual!
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No dia 14/06 fará três meses da entrega da 
pauta de reivindicações. Foram algumas ro-
dadas de negociações, algumas de pura en-

rolação, e outras a Direção da Casan a� rmando que 
buscaria equacionar várias de nossas reivindicações, 
com destaque para a DESCOMPACTAÇÃO DA ES-
CALA SALARIAL e a ALTERAÇÃO DAS FAIXAS 
SALARIAIS.

A Direção do Sindicato, demonstrando toda sua 
boa vontade e apostando no diálogo, a � m de cons-
truir uma proposta de acordo coletivo decente, dis-
cutiu com a categoria e adiou a assembleia estadual 
do dia 16/05 para o dia 10/06. 

Porém, a Direção da Casan jogou na direção con-
trária. Ao invés de buscar construir uma proposta, 
botou o BODE na mesa e O CHIFRE NA TESTA 
DO CAVALO, dizendo que a lei eleitoral proibia os 
ajustes, retirando o compromisso de implantar as 
sugestões da Comissão Paritária no tocante à des-
compactação da escala salarial e na readequação das 
faixas salariais.

CATEGORIA EXIGE RESPEITO, NÃO SOMOS 
MOLEQUES!

O Diretor Arnaldo age como se estivesse tratando 
com guris pequenos. Primeiro mostra um saco de 
pirulitos e diz que amanhã vai distribuí-los. Já no 
outro dia vem dizendo que era tudo mentirinha e 
que os pirulitos eram de plástico.

CATEGORIA NÃO ESTÁ PARA BRINCADEIRA

Nestes três meses já � zemos dezenas de reuniões, 
três rodadas de assembleias regionais e ainda três 
paralisações, todas com grande participação da cate-
goria. Agora vamos em massa fazer mais uma gran-
de assembleia estadual e dizer em alto e bom tom 
que exigimos uma proposta de ACT decente, mu-
danças profundas na gestão da Casan, entre outras 
reivindicações.

ASSEMBLEIA DECIDIRÁ OS RUMOS DA 
CAMPANHA SALARIAL

Nossa grande ASSEMBLEIA ESTADUAL irá deci-
dir nosso rumo. Ou aprovamos uma eventual pro-
posta de acordo (caso a Direção da Casan apresente 
alguma) ou vamos à greve e decidimos qual o dia 
para iniciar. Esta será uma assembleia unitária entre 
Sintaema e Intersindical.

ASSEMBLEIA ESTADUAL 
10/06, TERÇA-FEIRA,

às 14h,
EM FRENTE À MATRIZ


