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EM DEFESA DA CASAN PÚBLICA E EFICIENTE
CAMPANHA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO

TERCEIRIZAÇÃO = UM TUMOR A
SER EXTIRPADO
A partir dos anos 90, com o avanço das políticas
neoliberais implementadas no Brasil, especialmente
nos governos COLLOR E FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, a luta contra a terceirização passou a ser uma
tarefa árdua e permanente.
Ao longo desses anos travamos inúmeras batalhas
nos campos político e jurídico, com atos, paralisações,
greves, denúncias, ações na justiça, etc.. Infelizmente
essas ações encontram pouco eco na mídia, nos tribunais e em outras instâncias institucionais.

IMPULSIONAR AINDA MAIS A LUTA
Na assembléia estadual, realizada dia 10/06/16,
a categoria aprovou a proposta, apresentada pela direção do SINTAEMA de impulsionar ainda mais a luta
contra a terceirização . Aprovamos a deflagração de
uma campanha em suas diversas formas, no campo
político, jurídico, institucional, etc., além de aprovar
a nossa participação efetiva nas diversas frentes de
lutas contra a terceirização e contra os ataques aos
nossos direitos.
Decidimos também convocar um ato de lançamento da campanha contra a terceirização na segunda quinzena de julho, buscando incorporar outras
entidades dos movimentos sociais, lideranças, entre
outros.
Uma campanha de combate a terceirização deve
ser compreendida de forma ampla, em seus vários
aspectos, considerando seus impactos negativos à
população nas diversas áreas da sociedade.
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Em defesa da CASAN pública e eficiente!

www.sintaema.org.br

ORGANIZANDO A CAMPANHA
A direção do SINTAEMA está preparando/organizando a campanha. Será necessário reforçar as nossas
assessorias jurídica, econômica e de imprensa para dar
suporte à campanha. Trabalhamos com a ideia de lançar algumas peças publicitárias, constituir um canal de
denúncias no site do Sindicato, encaminhar informações
à imprensa e à população em geral, entre outras medidas. As primeiras peças (praguinhas e cartazes) já estão
sendo distribuídas à categoria e a outras entidades.

TODOS (AS) À ASSEMBLEIA ESTADUAL
Dia: 29/07/16
Horas: 14h
Local: Praça Tancredo Neves – em Frente
a Assembléia Legislativa – Florianópolis.
PAUTA: 1) Eleição da comissão eleitoral para

coordenar o processo de eleição da Entidade e o
calendário eleitoral; 2) Lançamento da Campanha
Contra a Terceirização; 3) Participação nas lutas
gerais contra a redução de direitos dos trabalhadores e em defesa da soberania nacional.
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