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17/05: INDIGNADA, CATEGORIA RESPONDE
COM GRANDE PARALISAÇÃO
Neste dia 17/05 nossa categoria deu mais uma demonstração de consciência política, garra e unidade.
A paralisação, como já era esperada (salvo em áreas administrativas de algumas poucas Agências), teve
ADESÃO MASSIVA, chegando a superar as expectativas,
especialmente em várias Agências de pequeno porte,
geralmente com maior dificuldade de adesão.
Confira como foi a paralisação AQUI. Acesse AQUI
a galeria de fotos.

NOSSA RESPOSTA

Esta é a nossa resposta direta ao governo Colombo/direção da Casan, contra a proposta de briga para
o ACT, as terceirizações - o paraíso das empreiteiras, a
estrutura organizacional e a gestão da empresa, entre
outros problemas.

DIA 19/05 – VAMOS COM GARRA
Será a vez dos trabalhadores (as) das regiões de São
Miguel do Oeste, Maravilha, Videira, Caçador, Curitibanos, Correia Pinto, Otacílio Costa e adjacências, médio e
a alto vale demonstrarem seu repúdio.

Paralisação em Chapecó.

DIA 25/05:
GRANDE ASSEMBLEIA ESTADUAL

Depois da paralisação, é hora de construir a nossa
grande assembleia estadual.
Temos poucos dias úteis para organizar a assembleia. Portanto, ajudem os dirigentes/delegados (as) sindicais a organizarem a lista para viagem.
Juntos vamos discutir e deliberar sobre os rumos da
campanha salarial. Esperamos que a direção da Casan
apresente uma proposta digna à categoria, caso contrário poderemos optar pela deflagração de greve.

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

Paralisação na Matriz, em Florianópolis.
Expediente - Bomba D´Água é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax:
(48) 3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - Facebook: Sintaema Santa Catarina.
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José de Oliveira Mafra e Jucélio Paladini.

