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JUNTOS DECIDIMOS

APROVAR PROPOSTA PARA ACORDO

A categoria, reunida em assembleia estadual
sexta-feira (10/06), após intenso debate (22 companheiros (as) usaram a palavra) para analisar a proposta apresentada pela direção da Casan, em 06/06,
da conjuntura política e do impacto desta proposta
sobre a categoria, entre outros fatores, decidiu, por
87,1 % dos (as) presentes, aprovar a proposta de
ACT apresentada pela direção da Casan, sendo que
11,2% manifestaram posição contrária e 1,7% abstiveram-se.
Diante do resultado, está suspenso o estado de
greve e a greve prevista para o dia 15/06.
Mesmo entendendo não ser uma proposta que
contemple aumento real de salários, além de outras
questões importantes, prevaleceu o entendimento
da ampla maioria de que a rejeição da proposta e
a consequente manutenção da greve a partir do dia
15/06 poderia levar a categoria a um movimento
grevista com sérias dificuldades de adesão, especialmente porque, dado a conjuntura econômica,
a maioria das categorias vêm encontrando muitas
dificuldades para repor as perdas salariais.
Vale destacar que cumprimos integralmente o
Plano de Lutas aprovado pela categoria.

Acesse o proposta de Acordo AQUI!

SEGUNDO TEMPO: IMPULSIONAR A
LUTA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
A batalha contra as terceirizações é uma luta
histórica da classe trabalhadora porque é uma forma de superexploração da mão de obra e, muitas
vezes, uma fonte de corrupção.
Decidimos aceitar a proposta de ACT e, ao
mesmo tempo, impulsionar a luta contra as tercei-

Categoria aprova a proposta da Casan para o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017.

rizações. Assim, na segunda quinzena de julho/16
vamos reunir nossa categoria, além de buscar a unidade com outras categorias, para apresentar novas
denúncias, etc..
Esta batalha é parte integrante da luta em defesa da Casan. Na sequência estaremos discutindo
com a categoria novas ações.

MUNICIPALIZAÇÕES/PRIVATIZAÇÕES:
ATAQUES AOS NOSSOS DIREITOS
Esta é outra luta histórica que, infelizmente,
vai se tornar ainda mais árdua com o programa do
governo, implementado pelo GOLPISTA TEMER,
com privatizações e ataques aos nossos direitos,
pressupostos da política neoliberal, que exigirão
muita luta para barrar isto.
Na Casan, nos próximos dias, vamos concentrar nossas ações em Caçador, Bombinhas e
Ilhota, locais em que os prefeitos (a) pretendem
privatizar os sistemas.
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