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CONTRAPROPOSTA REBAIXADA: CATEGORIA DECRETA 
ESTADO DE GREVE E GREVE, SE PROPOSTA NÃO AVANÇAR  

Trabalhadores (as) de todas as regiões do Estado reuni-
ram-se, em mais uma grande assembleia estadual, nesta 
terça, dia 23/06, para definir os rumos da Campanha Salarial. 

Apesar de todo o esforço da diretoria e de parte de seu 
corpo gerencial em mobilizar trabalhadores para ir à assem-
bleia votar pela aprovação da proposta apresentada pela Em-
presa, não foi dessa vez! Bateu na trave!! Este filme nós já 
assistimos outras vezes.

Mais uma vez a categoria de forma altiva, consciente e 
unida disse NÃO ao conto do vigário, NÃO a proposta dis-
criminatória da Diretoria e ainda repudiou o papel da direção 
da Intersindical, que não apostou na mobilização da catego-
ria (roeu a corda).

Depois de aproximadamente 2 horas de debate, a 
maioria esmagadora dos presentes na assembleia, con-
siderou a proposta da Empresa insuficiente, votou con-
tra e decidiu decretar estado de greve até 08/07 e greve a 
partir de 09/07, caso a proposta da CASAN não avance. A 
proposta da Diretoria, rebaixada e discriminatória, obteve 
apenas 53 votos favoráveis. 

Continuamos abertos às negociações, acreditando que 
o Presidente Gallina, de fato, possa valorizar o conjunto da 
categoria e não apenas um segmento. MUDANÇAS JÁ!! 
ABAIXO O CABIDE, QUE SOBRA DINHEIRO!! É PRECISO 
QUALIFICAR A GESTÃO DA EMPRESA!!

HORA DE MOBILIZAR E ORGANIZAR 
Agora é hora mobilizar e organizar a categoria para mais 

essa grande batalha. Vamos eleger os comandos de greve em 

Trabalhadores (as) rejeitam proposta da diretoria da Casan e en-
tram em estado de greve.

REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA
• Reestruturação organizacional da Casan;
• Fim das terceirizações;
• Contratação de pessoal via concurso público;
• Prêmio por conclusão de curso de técnico de nível 

médio e de nível superior;
• Insalubridade: menor referência da Escala Salarial;
• Vale-alimentação: 40 reais; 

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS
Nos dias 7 e 8 de julho, conforme aprovado em assembleia 

estadual, realizaremos assembleias regionalizadas, para avaliar 
os rumos da Campanha Salarial. Confira, abaixo, quando será 
realizada a assembleia na sua região e participe!!

DIA 7 DE JULHO  DIA 8 DE JULHO

* Início às 8h da manhã
• Criciúma 
• São Miguel do Oeste 

* Início às 8h da manhã
• Videira
• Barra Velha 

* Início às 14h da tarde
• Laguna 
• Chapecó  
• Canoinhas 

* Início às 14h da tarde
• Curitibanos 
• Rio do Sul
• Grande Florianópolis

• Jornada de trabalho de 6 horas: manter na manuten-
ção e atendimento ao público e ampliar para as agências de 
médio porte.  Projeto piloto nas agências - área administrativa;

• Melhoria nas condições de trabalho;
• Produtividade;
• Acelerador de carreira;
• Aumento real de salários para todos (as).

cada Agência e/ou local de trabalho. A UNIDADE É A BAN-
DEIRA DA ESPERANÇA!


