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JUNTOS VAMOS DECIDIR

25/05:TODAS (OS) À ASSEMBLEIA ESTADUAL
Após a demonstração de garra, unidade e consciência política demonstrada na grande paralisação de 17 e
19/05, agora será a vez de realizar a assembléia estadual
com casa cheia.
Juntos, mais uma vez, vamos dizer em alto e bom
tom ao COLOMBO/DIREÇÃO DA CASAN: “NÃO a proposta de briga para o ACT; fim das terceirizações; mudanças já na gestão da empresa” e também vamos decidir sobre os rumos da campanha salarial deste ano.

ATÉ AGORA NENHUMA NOVA PROPOSTA
Nos dias 05/05 e 12/05, o Presidente Gallina
comprometeu-se em apresentar uma nova contraproposta ao SINTAEMA, porém, até presente
data, não o fez.

ASSEMBLEIA DECIDIRÁ:
ACORDO OU GREVE
Historicamente as grandes decisões da nossa
categoria são tomadas em assembleias estaduais.
Este ano não será diferente. Juntos vamos decidir
se aceitamos uma eventual nova proposta da empresa ou se rejeitamos e deflagramos uma greve da
categoria. Caso optarmos pela greve, também vamos
decidir a partir de quando cruzaremos os braços.
Na assembleia poderão participar sócios e
não sócios do Sindicato. O que a maioria decidir
está decidido, independente se o trabalhador (a)
estiver ou não na assembleia. É o pressuposto da
democracia.

SOMENTE UMA PROPOSTA MAIS
AVANÇADA VIABILIZA O ACORDO
Na reunião realizada com o Presidente Gallina, no
dia 12/05, reafirmamos que não mediremos esforços
para construir um Acordo Coletivo. Para isso, a direção
da Casan deve apresentar uma proposta muito superior.
Na oportunidade entregamos a ele as diretrizes
gerais (cláusulas) fundamentais para viabilizar o Acordo.

Dentre outras cláusulas, destacamos:
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!

25/05: ASSEMBLEIA ESTADUAL
Local: Rua Padre Miguelino, 96 - Centro
de Fpolis- Antigo Cine São José
Horas: 14h
Pauta:
1) Discussão e deliberação sobre proposta
de ACT 2016/2017;
2) Discussão e deliberação sobre os rumos
da Campanha Salarial: acordo ou greve.
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