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SINTAEMA CONVOCA TRABALHADORES PARA 
ASSEMBLEIA ESTADUAL

O SINTAEMA - SC convoca todos os trabalhadores (as) da Casan para participar 
da ASSEMBLEIA ESTADUAL que será realizada no DIA 23 DE JUNHO, as 14 horas, no 
Antigo Cine São José (ao lado da Câmara de Vereadores), em Florianópolis, com o 
objetivo de debater os rumos da Campanha Salarial 2015.  

Caso não haja avanços na proposta até o dia 23 de junho poderemos, nesta as-
sembleia, deliberar por uma GREVE. 

TRABALHADORES REJEITAM 
PROPOSTA DA EMPRESA
Companheiros (as), na última paralisa-

ção, realizada nos dias 09 e 10 de junho, os 
trabalhadores (as) novamente rejeitaram a 
proposta da Casan para o Acordo Coletivo 
de Trabalho.

A diretoria da Empresa insiste em afir-
mar que não tem dinheiro para melhorar 
a proposta, contudo, é importante ressal-
tar que em 2014 a CASAN faturou o maior 
lucro de sua história: R$74,7 milhões. Esse 
lucro é resultante do trabalho realizado por 
cada um (uma) e, dessa forma, queremos 
uma proposta justa para todos (as). A Casan 
tem que valorizar seus trabalhadores (as)!!

PARA ECONOMIZAR TEM QUE 
ACABAR COM A PENCA 

Estima-se que com os recursos da extin-
ção de uma diretoria e das três assessorias a 
Casan poderia contratar aproximadamente 
25 novos trabalhadores. Quem produz mais 
para a sociedade, os trabalhadores ou essa 
penca de cargos?

Para racionar os recursos e desburocra-
tizar a empresa, a Casan e o Governo do 
Estado têm que adotar medidas que trarão 
mais eficiência a empresa, como: reduzir o 
número de diretorias, de assessorias e de 
funções comissionadas, acabar com as Su-
perintendências, criar entre 10 e 15 Agên-
cias Regionais, entre outras. 

              VENHA DEBATER OS RUMOS DA CAMPANHA SALARIAL 2015
ASSEMBLEIA ESTADUAL

DATA: 23 DE JUNHO DE 2015
HORÁRIO: 14 HORAS

LOCAL:ANTIGO CINE SÃO JOSÉ
(Rua Padre Miguelino, nº 96, Centro de Florianópolis) 
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