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A proposta e redação para acordo 
coleti vo de trabalho 2014/2015 que a 
CASAN apresentou para os Sindicatos 

está com algumas diferenças importantes 
que precisamos ajustar. 
Aquilo que negociamos com o Presidente 
Galina precisa ser cumprido e parece 
que não está sendo levado a sério. Com 
destaque para o fi m do 4x2, jornada de 6 
horas permanente com adesão voluntária, 
pagamento da descompactação em janeiro 
de 2015 e 2016 sem dedução do acelerador, 
consti tuição de quatro comissões 
deliberati vas: Fundo de Acidente e Multa, 
Avaliação de Acidentes, Estudos sobre o 
PCS e sobre pagamento de insalubridade. 
Companheiros, a palavra deve ser manti da. 
As reivindicações acima foram tratadas 
com o Presidente Galina e o Diretor 
Administrati vo Arnaldo. Ou eles cumprem 
aquilo que foi negociado ou vamos nos 
mobilizar novamente. 
A reunião entre dirigentes sindicais e 
diretores da Casan aconteceu em uma 
sexta-feira, ponto facultati vo. Estavam 
presentes os representantes dos Sindicatos 
Odair, Mafra e Genilson, pelo Sintaema, 
Carlos  Abraham, pela Intersindical, Afonso 
Couti nho, pelo Saesc, e Jucélio Pladini 
pelo Conselho. Todos estavam atentos 
aos detalhes na negociação, ninguém é 
bobo para deixar que nossas principais 
reivindicações não sejam consideradas. A 

nossa proposta e da Casan estão disponíveis 
no site do Sintaema para consulta. Confi ra!

Diretoria da CASAN difi culta assinatura do Acordo
Os bodes na redação

Juntos, somos fortes.
Vamos à luta!

Direção do Sindicato se reúne para 
avaliar ACT 2014/2015

A reunião da Direção estadual nos dias 
10 e 11 de julho priorizou a discussão dos 
problemas nas diferenças entre a nossa 
redação e da Casan para o ACT 2014. 
Diante da constatação de divergências, 
deliberamos que caso não avance para 
uma redação que possa contemplar nossas 
reivindicações, vamos iniciar o processo de 
mobilização. A primeira paralisação será 
das 8h às 10h no dia 22 de julho. Caso a 
negociação não evolua, novas paralisações 
serão agendadas, podendo avançar para a 
greve.
Companheiros, nas assembleias de 
prestação de contas daremos mais 
informações sobre a mobilização. 
Acompanhem e estejam atentos para que 
possamos iniciar a luta com unidade, caso 
a Direção da CASAN não cumpra aquilo 
que foi negociado com os Sindicatos.
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