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SE NÃO CONTRATAR, VAMOS PARALISAR!
PELA CONTRATAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES (AS)

Nas últimas assembleias de aprovação do 
Acordo Coletivo pesou, favoravelmente, o fato 
de que o Conselho Deliberativo da CASAN estava 
também reunido naquele momento. Um dos itens 
da pauta era a aprovação e contratação de 159 no-
vos trabalhadores (as).

Para nossa surpresa, quando terminaram as as-
sembleias, por volta das 16 horas da tarde, fomos 
informados de que a reunião do Conselho termina-
ra sem a apreciação e aprovação dessas contrata-
ções, tão importantes e necessárias. 

Reiteradamente solicitadas, não só por nós do 
SINTAEMA como também por todos os chefes e 
trabalhadores(as) da Casan, estas contratações são 
primordiais para garantir a viabilidade do turno de 6 
horas, principalmente na CEOPA (Grande Florianópo-
lis), gerando maior produtividade e redução de custos.

Como se não bastasse, a direção da empresa 
concluiu um processo licitatório e contratou serviço 
terceirizado para a área de manutenção em Flori-
anópolis e Criciúma. 

Diante destes fatos revoltantes e danosos aos tra-
balhadores, aos cofres da Casan e ao serviço presta-
do à população, bem como lesivo aos que estão na 
fila de espera do concurso público, o SINTAEMA, em 
conjunto com os trabalhadores (as), principalmente 
da área operacional, farão paralisações e atos públi-
cos exigindo estas contratações.  

Salientamos que a vigência do atual concurso pú-
blico expira em 26 de agosto de 2015. Portanto, se até 
o dia 31 de julho o Conselho Deliberativo não aprovar 
as contratações, paralisaremos nossas atividades no 
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dia 4 de agosto, por duas horas, nos locais de tra-
balho da Grande Florianópolis (com exceção do 
CIOM,  que a paralisação será de um dia). Nos locais 
discutiremos  a realização de um grande ato público 
para os próximos dias. Mais trabalhadores e menos 
diretores! Mais concursados menos terceirizados!

Veja o ofício na íntegra AQUI!

DIA 04/08 - NOS LOCAIS DE TRABALHO
*PARALISAÇÃO DE 2 HORAS NAS AGÊNCIAS 
DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. NO CIOM A 

PARALISAÇÃO SERÁ DE UM DIA. 

PARTICIPE DA PARALISAÇÃO!
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