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Hoje, dia 22 de junho, às 11h, o Sintae-
ma recebeu da direção da Casan, via email, 
uma nova redação a respeito das cláusulas 
que tratam da redução da jornada de traba-
lho (veja na íntegra AQUI).

A nova redação, que agora esta de acor-
do com o que foi divulgado no informativo 
“FONTE”, publicado no dia 19 de junho, até 
então não estava contemplada na proposta 
global que foi remetida aos sindicatos.  

Reconhecemos que, ainda que tardio, a 
manutenção da jornada de 6h já é um avan-
ço. No entanto, é preciso ressaltar a neces-
sidade urgente de contratação de pessoal 
para viabilizar os trabalhos, principalmente 
no CEOPA- CIOM e Agências da Costa Leste 
e Costa Norte, considerando que no mês de 
agosto deste ano expira o prazo legal do úl-
timo concurso público. 

A nova redação será apreciada por esta 
diretoria e submetida, junto à proposta glo-
bal, a toda categoria na assembleia marca-
da para o dia 23, às 14 horas, no antigo Cine 
São José.  No entanto, isso não é tudo, lem-
bramos que as cláusulas financeiras apre-
sentadas pela Empresa não contemplam 
nossas reivindicações.

Relembrando o texto do FALA! INTER-
SINDICAL, “A diretoria da CASAN, nas roda-

CASAN APRESENTA NOVA REDAÇÃO 
PARA JORNADA DE 6 HORAS

das de negociações, negou sempre a jorna-
da de 6 horas, aumento real, produtividade 
(PLR), e alteração das faixas salariais, entre 
outros benefícios requeridos na nossa pau-
ta”. No nosso entendimento, esses são mo-
tivos suficientes pra rejeitar qualquer acor-
do e nos mobilizar por uma proposta mais 
digna para todos (as) da CASAN, que nos úl-
timos tempos tem ajudado a levar o nome 
da empresa entre as melhores (senão a me-
lhor) do Governo do Estado. Para nós não 
restam dúvidas de que os trabalhadores e 
trabalhadoras da CASAN precisam e mere-
cem muito mais!

ASSEMBLEIA ESTADUAL 
DIA: 23/06/15
HORÁRIO: 14H

Local : ANTIGO CINE SÃO JOSÉ 
(Rua Padre Miguelino, nº 96, Centro de Fpolis)

DIA 23, TODOS(AS) NA ASSEMBLEIA! PARTICIPE!!

Companheiros (as), agora é hora de 
DECIDIRMOS OS RUMOS DA NOSSA 
CAMPANHA SALARIAL. PARTICIPE DA AS-
SEMBLEIA ESTADUAL  que será realizada 
NO DIA 23 DE JUNHO, ÀS 14H, NO ANTI-
GO CINE SÃO JOSÉ, ao lado da Câmara de 
Vereadores, em Florianópolis. 
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