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PRESIDENTE GALLINA REABRE 
NEGOCIAÇÕES COM OS SINDICATOS 

Na tarde desta quinta-feira, dia 07 de maio, o 
Presidente do Sintaema, José Oliveira Mafra, e o 
Conselheiro, Jucélio Paladini, estiveram reunidos 
com o Presidente da Casan, Valter Gallina. A re-
união ocorreu por iniciativa do Presidente. 

Após discorrer sobre a situação econômica e 
financeira da Casan, o Presidente manifestou preo-
cupação com os rumos da campanha salarial e, di-
ante da situação, propôs ao Sindicato a retomada 
das negociações afirmando que orientou o Diretor 
Administrativo, Arnaldo de Souza, a receber os Sin-
dicatos para novas rodadas de negociações a fim de 
buscar um entendimento.

Mafra e Paladini reafirmaram ao Presidente 
que os Sindicatos sempre estiveram abertos a ne-
gociação. Contudo, só depois de 46 dias da entrega 
da pauta de reivindicações que a direção da Casan 
apresentou sua contraproposta e pior, REBAIXADÍS-
SIMA. Diante desse fato coube ao Sindicato marcar 
assembleias para verificar a opinião da categoria 
sobre a proposta apresentada e, ao mesmo tempo, 
definir os próximos passos da campanha.

QUEREMOS UMA PROPOSTA DECENTE

Mafra e Paladini afirmaram ao Presidente que 
a iniciativa dele é positiva, porém não basta voltar à 
mesa de negociação, a empresa tem que apresentar 
uma proposta decente e não ficar ENROLANDO e/ou 
inventando BODES. 

Uma nova reunião de negociação foi marcada 
para a próxima terça-feira, dia 12 de maio, às 10h. JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

MOBILIZAÇÃO e LUTA 

Isso já é uma resultante da mobilização da 
categoria. Nas assembleias realizadas até aqui, de 
forma unânime, está sendo rechaçada a proposta 
de briga apresentada pela Diretoria da Casan e 
os trabalhadores (as) estão expressando sua dis-
posição de ir à luta, deliberando por  paralisações. 
Portanto, o Sindicato seguirá com o calendário de 
assembleias e os encaminhamentos de paralisa-
ções. Caso a Direção da empresa apresente uma 
nova proposta (decente) está será levada a apre-
ciação da categoria. 

EXIGIMOS 
•	 100%	do	INPC	em	maio;	
•	 Aumento	real	de	salário;	
•	 Aumento	 nos	 benefícios	 como	 vale	
alimentação,	 abono	 natal/férias,	 gratifica-
ção	 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	ad-
ministrativa	e	comercial	da	empresa,	além	de	
uma	série	de	novas	conquistas	sociais.

CAMPANHA SALARIAL 2015

Companheiros	(as),	participem	das	
ASSEMBLEIAS	que	estão	sendo	realizadas!


