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Num clima de muita unidade e disposição de luta, 
as assembleias regionais realizadas na Grande Flori-
anópolis, Catanduvas, Criciúma,  Laguna, Barra Velha, 
São Joaquim, Curitibanos, Canoinhas e Chapecó, por 
unanimidade, rejeitaram a proposta de briga apresen-
tada pela direção da Casan. As últimas assembleias 
serão realizadas amanhã, dia 11, em São Miguel do 
Oeste e Turvo.
VAMOS PARALISAR PARA EXIGIR RESPEITO

ASSEMBLEIAS ESTÃO  DIZENDO NÃO A PROPOSTA 
DE BRIGA. VAMOS À LUTA!

CAMPANHA SALARIAL 2016 

Em assembleia, os trabalhadores (as) da região de Canoinhas 
aprovaram a paralisação de 4 horas.

Seguindo orientação da direção do Sintaema, a 
categoria está dizendo em alto e bom som: “VAMOS 
À LUTA, VAMOS PARALISAR!”. As paralisações estão 
sendo aprovadas nas assembleias já para próxima se-
mana e, na sequência, realizaremos a nossa grande as-
sembleia estadual.

MOBILIZAÇÃO REABRE NEGOCIAÇÃO
Após a conclusão da assembleia da Grande Flo-

rianópolis, realizada em frente a Matriz, subimos até 
a sala do presidente Gallina para manifestar nossa in-
dignação e, ao mesmo tempo, exigir uma proposta de-
cente. O presidente fez o seu chororô de dificuldades, 
crise, etc., etc.. e nós respondemos a altura. Ao final 
Gallina comprometeu-se em fazer uma nova reunião 
com a comissão de negociação do Sintaema. A reunião 
está agendada para o dia 12/05, às 14 horas.

NOSSO FOCO
Nas assembleias também estamos discutin-

do quais as principais cláusulas que precisam 
ser atendidas para viabilizar um acordo, dentre 
outras destacamos:

1 - Renovação do ACT 2015/2016;
2 - Pagamento integral do INPC;
3 - Aumento real de salários, podendo se dis-

cutir a forma de viabilizar;
4 - Jornada de 6 horas para todos (as);
5 - Fim das terceirizações;
6 - Mudanças na estrutura organizacional e 

na gestão da empresa já!

TODOS (AS) ÀS ASSEMBLEIAS E 
AS PARALISAÇÕES

Vamos seguir firmes, fortes e unidos, participan-
do das últimas assembleias e, após, vamos construir a 
grande paralisação da semana que vem.

JUNTOS SOMOS FORTES!Trabalhadores (as) da Grande Florianópolis subiram até a sala do 
presidente.


