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Nas assembleias regionais realizadas entre os 
dias 05 a 11/05, mais uma vez e em clima de mui-
ta unidade, a categoria respondeu com um sono-
ro NÃO à proposta da Casan. Foi de lisa, ninguém 
votou na proposta de briga e o fundamental é que 
decidimos ir para o campo de batalha.

VAMOS PARAR 4 HORAS

Reunião entre Sintaema e presidente Gallina realizada na 
tarde do dia 12/05.

POR UNANIMIDADE, CATEGORIA DIZ NÃO A PROPOSTA 
DA CASAN E DECIDE PARALISAR POR 4 HORAS

Como forma de protestar e, ao mesmo tempo, 
exigir uma proposta decente da direção da empre-
sa a categoria decidiu fazer uma paralisação de 4h.

É importante salientar que 80,34% dos tra-
balhadores (as) optaram por paralisar 4 horas. Já 
16,79% e 2,87% preferiram paralisar 8h e 2h, res-
pectivamente. 

Optamos por fazer paralisação por região e em 
dias diferentes, para garantir uma grande paralisa-
ção no maior número possível de agências.

DIA 25/05 - ASSEMBLEIA ESTADUAL
Considerando a proposta de briga apresentada 

pela Empresa também decidimos antecipar a assem-
bleia estadual para o dia 25/05, em Florianópolis.

GALLINA DIZ QUE VAI ESTUDAR UMA 
NOVA  CONTRAPROPOSTA

Na tarde desta quinta, 12/05, o SINTAEMA es-
teve reunido com o Presidente Gallina para comu-
nicar a rejeição da proposta e exigir uma proposta 
decente. Apresentamos ao presidente as diretrizes 
para uma proposta de acordo.

O Presidente fez mais uma choradeira, mas ficou 
de analisar e voltar a se reunir com a direção do SIN-
TAEMA para apresentar uma nova contraproposta.

Não dá para ter ilusão. Só é possível conquistar 
uma proposta digna se houver muita mobilização, 
com uma grande paralisação, do contrário nada de 
novo vai acontecer.

DIA 17/05 – período da manhã - nas re-
giões da grande Fpolis, região sul do estado, 
região, litoral norte, planalto norte, Concórdia, 
Chapecó, São Joaquim e adjacências.

Dia 19/05 – período da manhã - Regiões 
de São Miguel do Oeste, Maravilha, Videira, 
Caçador, Curitibanos, Correia Pinto, Otacílio 
Costa e adjacências, médio e a alto vale. 

TODOS NA PARALISAÇÃO

www.sintaema.org.br
mailto:imprensa@sintaema.org.br

