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CAMPANHA SALARIAL 2016

5% DE REPOSIÇÃO SALARIAL = PROPOSTA DE BRIGA
Na reunião de negociação realizada na
manhã desta quarta, 27/04, o Diretor Arnaldo
Souza formalizou ao Sintaema a proposta da
empresa à categoria para um possível Acordo
Coletivo. Conheça a síntese da proposta. Clique
AQUI e conheça a proposta na íntegra.
Lamentavelmente é uma PROPOSTA DE BRIGA, ridícula. Confirmaram o que já vinham dizendo: “Não podemos nem repor o INPC, muito
menos conceder aumento real de salários”.

O PATO E O BODE

Para eles, os trabalhadores TÊM QUE PAGAR
O PATO da tal crise. Porém, quando a economia
está bombando, as empresas gerando muito lucro,
nós não somos chamados para dividir o bônus, saborear o pato, só o ônus, juntar os ossos e limpar
o salão de festas. Não cairemos neste conto do
vigário. O pato foram eles que geraram e cabe a
eles embalar.
A proposta é tão ridícula que nem merece
ser levada a sério. O INPC é inegociável. Querem
transformar o INPC num bode.
Na mesa de negociação reafirmamos: “para
começar a negociar, primeiro é preciso manter as

cláusulas do ACT vigente e repor o INPC integral e,
depois, seguir discutindo as outras cláusulas”.
Com certeza o custeio com folha de pagamento
de pessoal está longe de ser o problema da Casan.
O verdadeiro problema está na gestão, nos
contratos de terceirizações, na compra de outros
produtos desnecessários como aquisição de um
sistema ERP, por cerca de R$17 milhões (tendo
em vista que a Casan já possuia um), na penca de
diretores e de funções comissionadas, inclusive,
chegando ao cúmulo de alguns chefes serem chefes de si próprio.

MOBILIZAÇÃO TOTAL:
JUNTOS VAMOS DECIDIR!
Conforme nosso PLANO DE LUTAS/ AGENDA
DA CAMPANHA SALARIAL (AQUI), aprovado nas
assembleias de definição de pauta de reivindicações, o próximo passo da campanha salarial
será a realização das assembleias regionais.
Este jogo só pode ser virado com muita mobilização e unidade da categoria. Vamos realizar
grandes assembleias regionais e dizer em alto e
bom tom: NÃO A ESTA PROPOSTA DE BRIGA da direção da Casan! Vamos à luta, utilizar nossas ferramentas, como: reuniões por locais de trabalho,
paralisações e greve, se necessário for.
Na sequência divulgaremos o calendário
das assembleias regionais.
É tarefa/compromisso de todos (as) participar de todas as atividades de mobilização.

VAMOS À LUTA! QUEM LUTA, CONQUISTA!
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