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Companheiros (as), a direção da Casan 
apresentou ontem (dia 23 de abril) à comissão 
de negociação, representada pelos dirigentes 
Genilson Gomes e Américo dos S. Filho, do Sin-
taema e Carlos Abraham, José C. Coutinho e 
Afonso C. de Azevedo, da Intersindical, a con-
traproposta oficial para o Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016.

O posicionamento da empresa só piorou 
desde as primeiras reuniões de negociação, re-
latadas no informativo Bomba D’Água nº 764 
(veja aqui). Se a situação já estava ruim, agora é 
que fedeu! A direção da Casan colocou um bode 
fedorendo na mesa e quer pagar o INPC parce-
lado em duas vezes: 4,06% em de maio e 4,05% 
em de setembro.

Não adianta criar ou inventar bode fedido 
ou cheiroso. NÃO TEM NEGÓCIO! O INPC vai 
ser integral. Queremos 100% a partir de maio, 
custe o custar! Para uma Empresa que divulga 
no seu balanço um lucro de 75 milhões, essa con-
traproposta é uma piada e proposta para briga.

Reafirmamos aqui (ao lado) algumas de nos-
sas cláusulas, conforme os  informativos Bomba 
D’Água anteriores e, portanto, além do paga-
mento do INPC integral, vamos lutar para garan-
tir novos avanços.

Já a partir da semana que vem a categoria 
deve se mobilizar para que possamos constru-
ir grandes assembleias regionais e REJEITAR A 
CONTRAPROPOSTA DA EMPRESA (veja a 
proposta da Casan na íntegra AQUI).

NÃO ADIANTA INVENTAR BODE
CAMPANHA SALARIAL 2015

Dirigentes dos Sindicatos recebem contraproposta da Em-
presa. 

Nossa campanha salarial está ocorrendo 
dentro de nosso PLANO DE LUTAS aprovado nas 
assembleias. A partir de semana que vem vamos 
divulgar o calendário das assembleias regionais. 

•  Aumento real de salário;
• Aumento nos benefícios como vale 
alimentação, abono natal/férias, grati-
ficação para dirigir, conclusão de curso, 
auxílio creche e educação, entre outros;
•   Aumento nas faixas salariais;
•   Produtividade/ PLR
•  Continuidade na implantação da jor-
nada de 6h, com ampliação para as áreas 
administrativa e comercial da empresa, 
além de uma série de novas conquistas 

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!
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