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CATEGORIA DE LUTA
NOVAMENTE DEU O SEU RECADO

Os trabalhadores (as) de Videira também paralisaram nesta quinta.

CADÊ A NOVA PROPOSTA DA CASAN? 25/05: AGORA É CONSTRUIR UMA 
GRANDE ASSEMBLEIA ESTADUAL 

DIA 25/05 –  ÀS 14h  
ASSEMBLEIA ESTADUAL

Cumprida mais uma etapa, agora é hora de 
construir e realizar uma grande assembléia estadu-
al no dia 25/05, às 14h, em Florianópolis. 

Vamos dar mais uma demonstração de força, fazen-
do uma assembléia com casa cheia. Juntos vamos deci-
dir os rumos da campanha salarial: ACORDO OU GREVE.

Dia 12/05, o Presidente Gallina recebeu a comissão 
de negociação do SINTAEMA e comprometeu-se em 
apresentar uma nova contraproposta à categoria. 
Porém, até agora, não o fez. Será que a direção da em-

presa estava aguardando para ver o nível de adesão na 
paralisação? Pois é, se estava viu e certamente não gos-
tou do alto índice de adesão.

Os trabalhadores de São Miguel do Oeste paralisados nesta quinta.

Pauta:
1) Discussão e deliberação sobre proposta de ACT 

2016/2017;
2) Discussão e deliberação sobre os rumos da 

Campanha Salarial: acordo ou greve. 

A segunda etapa da paralisação de 4 horas, realizada 
neste dia 19/05, foi mais uma demonstração de consciên-
cia política, força e unidade. Um novo recado de indigna-
ção da categoria com o Governo COLOMBO/DIREÇÃO 
DA CASAN sobre a proposta de briga para o ACT, con-
tra as terceirizações, contra os problemas de gestão da 
empresa, etc..

A paralisação foi massiva, inclusive em regiões do 
estado onde tradicionalmente o índice de adesão as 
paralisações são menores. É o resultado do grau de in-
satisfação da categoria!

Ao todo quase 100 agências/locais de trabalho 
paralisaram as atividades no dia 17 e 19/05.

Confira AQUI o placar da paralisação. Acesse AQUI 
a galeria de fotos.

http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/placar-paralisacao-dias-17-e-19-de-maio_4911.pdf
http://www.sintaema.org.br/fotos/139-campanha-salarial-2016-dias-17-e-19-de-maio-paralisacao-de-4-horas.html

