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Na tarde desta segunda-feira, dia 06 de junho de 
2016, em reunião com dirigentes do SINTAEMA e da 
Intersindical, o presidente da Casan, Valter Gallina, 
apresentou, informalmente, uma nova proposta visan-
do a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho. 

A proposta resume-se ao pagamento do INPC 
(9,83%), a partir de 1º de maio, extensivo às cláusu-
las econômicas, manutenção das demais cláusulas do 
ACT vigente e a constituição  de uma Comissão (sob a 
coordenação do presidente Gallina) para, em até 180 
dias, concluir a proposta de reestruturação da em-
presa, tendo como diretrizes: redução de funções co-
missionadas, definição de perfil técnico para funções 
comissionadas, definição da nova estrutura organiza-
cional Superintendência/Agências Regionais, entre ou-
tros pontos. A proposta ainda não foi formalizada ao 
Sindicato.

Reunião: Casan apresenta nova proposta.

DATA: 10 DE JUNHO
HORÁRIO: 14H

LOCAL: Rua Padre Miguelino, nº 96 (antigo 
cine São José - Centro de Florianópolis)

PAUTA:
1) Discussão, avaliação e deliberação da nova pro-

posta apresentada pela Casan;
2) Discussão e deliberação sobre os rumos da cam-

panha salarial 2016, com ratificação ou não do estado de 
greve e greve a partir de 15/06;

3) Outros assuntos.

A LUTA FEZ AVANÇAR
Os dirigentes do Sintaema ressaltaram ao presi-

dente que a proposta apresenta algum avanço em re-
lação à anterior, porém, é necessário e possível avançar 
em algumas outras cláusulas, conforme contrapropos-
ta anteriormente entregue a ele. Entretanto, o presi-
dente Gallina afirmou, de forma veemente, que é zero 
a possibilidade de concessão de novas cláusulas. 

Esta nova proposta, mesmo abaixo do que merece-
mos, não caiu do céu. Só aconteceu porque a categoria 
respondeu aos ataques da política de arrocho salarial 
de COLOMBO/DIREÇÃO DA CASAN com muita mobili-
zação, paralisações, estado de greve e a deflagração de 
greve a partir de 15/06.

10/06: TODOS (AS) NA 
ASSEMBLEIA ESTADUAL

Na Assembleia Estadual do dia 25/05, decidimos 
que, caso houvesse uma nova contraproposta que ne-
cessitasse ser avaliada pelo conjunto da categoria, cha-
maríamos nova assembleia. Considerando a decisão 
da assembleia e a nova proposta, estamos convocando 
a nova Assembleia Estadual para avaliar a proposta e 
decidir os rumos da campanha salarial.
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