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CUMPRIDA MAIS UMA ETAPA
No dia  15/03, conforme planejado, o SINTAEMA proto-
colou oficialmente a pauta de reivindicações aprovada 
pela categoria ao Diretor Administrativo Arnaldo de 
Souza. 
Na oportunidade apresentamos ao Diretor nossa 
proposta de agenda de reuniões de negociação, dias 
31/03, 05, 07, 12, 14 e 19/04, também aprovada pela 
categoria. Clique Aqui e confira na íntegra a pauta de 
reivindicações entregue e a proposta de agenda de re-
uniões.

SERÁ PRECISO MUITA LUTA PARA MANTER E AVAN-
ÇAR NAS CONQUISTAS
O diretor Arnaldo falou sobre as dificuldades econômi-
cas atuais da casan e do país. Na oportunidade, o Pres-
idente do SINTAEMA José Oliveira Mafra destacou que 
a pauta apresentada representa os anseios da categoria, 
reafirmou o empenho do SINTAEMA em buscar viabi-
lizar a construção de um Acordo Coletivo que satisfaça 
as partes.
Nossa diretriz será no sentido de manter e ampliar 
nossas conquistas. Para fluir a negociação, de imediato 
a Direção da CASAN  deve garantir a manutenção das 
cláusulas do Acordo Coletivo 2015/2016 e quitar as  
perdas salariais do período. Isso possibilitará avançar 
no diálogo para avançar em outras cláusulas. Não va-
mos aceitar pagar o ônus da crise. Temos que  acabar 
com as  terceirizações para estancar a sangria finan-
ceira e dar mais  eficiência à CASAN.

O Conselheiro Odair, além de endossar as palavras 
do Presidente Mafra, reafirmou a necessidade de 
efetivar mudanças na estrutura organizacional e na 
gestão da CASAN, para  promover mais eficiência e 
ainda pode gerar economia de recursos. Recursos 
estes que podem ser aplicados  em novas conquis-
tas, melhorias nas condições de trabalho, entre out-
ras à categoria.
Lembre-se: Não existe possibilidade de um bom 
acordo coletivo sem mobilização. Para isso todos(as) 
devemos ser agentes ativos nesta batalha.

É HORA DE LIGAR OS RADARES E FICAR 
ANTENADOS(AS)!

QUEM LUTA CONQUISTA!

22/03 – DIA INTERNACIONAL DA 
ÁGUA
ÁGUA É VIDA, É PATRIMONIO PÚ-
BLICO, PRIVATIZA-LA É CRIME!

CAMPANHA SALARIAL  2016
SINTAEMA ENTREGA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES À DIRETORIA DA CASAN

http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/pauta-2016-pronta_4802.pdf

