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Textos  & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva, Jucélio Paladini e Wolney Chucre.

EXPEDIENTE

A CASAN se comprometeu a apresentar 
nesta terça-feira, 12 de abril, uma contra-
proposta à nossa pauta de reivindicações. 
Em reunião no dia 04, a comissão de ne-
gociação definiu uma agenda de reuniões 
nos dias 12, 18 e 20. Também ficou defi-
nido uma ata ao final de cada reunião. A 
hora, portanto, é de mobilização total da 
categoria para garantir um acordo coletivo 
digno e evitar a suspensão dos benefícios 
do ACT 2004/2005.

Desde o início das negociações, o SIN-
TAE tem proposto a negociação para o 
mês de abril. A diretoria da CASAN afir-
ma que vai suspender o Plano de Saúde 
e outros benefícios a partir do dia 1º do 
próximo mês – coincidentemente, Dia do 
Trabalhador. “É um ataque da CASAN 
aos direitos dos trabalhadores justamente 
no dia de luta por melhores condições de 
trabalho e por transformações sociais”, 

afirma o vice-presidente do sindicato, 
Jucélio Paladini.

Mobilização já!! 

O SINTAE também definiu um calendá-
rio de assembléias regionais entre 19 e 
22 de abril para discutir a contraproposta 
da CASAN com a categoria. Ao final das 
discussões, uma assembléia estadual tem 
indicativo para o dia 28. Desta assembléia, 
sairá a posição final dos trabalhadores.

O SINTAE chama todos os trabalhado-
res para a mobilização. Não vamos admitir 
a supressão de direitos. A mobilização é 
fator determinante para obtermos êxitos 
nas negociações. Se necessário, vamos re-
correr a paralisações e até mesmo a greve, 
como já fizemos tantas outras vezes para 
garantir nossos direitos

Dia 12: contraproposta da CASAN

Reposição salarial; manutenção do ACT 2004/2005!
Não à supressão de direitos!

Não ao desmonte da FUCAS  e da CASAN!
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