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CAMPANHA SALARIAL 2016

Num clima de muita unidade e com boa participação 
da categoria foram realizadas 67 assembléias regionais, 
entre os dias 15/02 a 03/03 e, assim, concluída mais uma 
importante etapa da campanha salarial deste ano.

Assinaram o livro de presença e participaram efetiva-
mente das assembléias 778 companheiros (as). Praticamente 
por unanimidade, aprovou-se a pauta de reivindicações, a 
proposta de contribuição confederativa, o plano/agenda de 
lutas e a outorga de poderes à direção do sindicato para con-
duzir o processo de negociação com a diretoria da Casan.

Na questão do Plano/agenda de lutas, 17 companhei-
ros (as) votaram por uma proposta diferente da sugestão 
apresentada pela direção do Sintaema e outros (as) 738 op-
taram pela aprovação da proposta da direção do Sindicato.

Além de discutir e deliberar sobre os temas acima, as 
assembléias foram um importante momento para discutir 
com a categoria a atual situação da CASAN, a gravidade da 
crise política e econômica existente no Brasil e no mundo 
e seus reflexos à classe trabalhadora e como enfrentá-la.

DEFINIMOS PRIORIDADES E VAMOS À LUTA
Nosso objetivo será manter e ampliar nossos direi-

tos, sem deixar de lado as outras cláusulas. Devemos fo-
car nossa atenção em questões relevantes. Dentre outras, 
destacamos: a manutenção de nossas conquistas, reposição 
salarial, aumento real de salários, mudanças na estrutura or-
ganizacional e na gestão da Casan, combate as terceirizações 
e redução da jornada de trabalho a toda categoria.

Casa cheia: assembleia regional em Chapecó, no dia 23/02/2016.

DISPOSIÇÃO DE LUTA

Mesmo diante de um quadro adverso, a categoria, 
mais uma vez, mostra-se disposta a lutar para preservar e 
fazer avançar nossas conquistas. Está consciente que, este 
ano, será preciso lutar ainda mais, SEMPRE com muita mo-
bilização e unidade. 

Uma boa negociação sempre exige muita mobili-
zação. 

PAUTA SERÁ ENTREGUE NO DIA 14/03
O próximo passo será a entrega de nossa pauta de 

reivindicações à diretoria da Casan, que deverá acontecer 
no dia 14/03. Na oportunidade também apresentaremos 
uma proposta de agenda de reuniões de negociações.

DELIBERAÇÕES A FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO TOTAL
Pauta de Reivindicações 775 02 01 778
Contribuição Confederativa 765 09 04 778
Plano de Lutas - Proposta 1 738 02 02 742
Plano de Lutas - Proposta 2 16 00 01 17

EM CLIMA DE MUITA UNIDADE, CATEGORIA APROVA PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES, DEFINE PLANO/AGENDA DE LUTAS E, 

MAIS UMA VEZ, MOSTRA-SE DISPOSTA A LUTAR


