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EXPEDIENTE

Mais uma vez, a diretoria da CASAN 
desrespeita seus trabalhadores e omite-se 
da discussão enquanto diversos benefícios 
correm riscos de suspensão. A empresa 
cancelou na véspera a reunião do dia 12, em 
que apresentaria a contra-proposta ao ACT 
2005/2006.

A pauta de reivindicações foi entregue no 
dia 04 de março a Diretoria da CASAN, com 
uma proposta de agenda de reuniões para 
os dias 23 e 30 de março e 06 e 11 de abril. 
Portanto, a CASAN teve 40 dias para analisar 
e apresentar sua proposta para a Direção do 
SINTAE.

A primeira reunião de negociação em 1º de 
abril definiu um calendário de comum acordo 
para os dias 04, 06, 08, 11 e 13 de abril. No 
dia 04, a pedido da diretoria da CASAN, as 
reuniões foram transferidas para os dias 12, 
18 e 20 de abril e teriam registro em ata.

Justifi cativas vagas

Entretanto, no final do dia 11, a diretoria 
da CASAN suspendeu a reunião do dia 12, 
em que apresentaria a sua contra-proposta. 
Os argumentos para o cancelamento são 
vagos e fúteis. Na prática, é o discurso que 
já conhecemos e que reafirma que os traba-

lhadores não são prioridade para a diretoria 
da empresa. “Só somos lembrados na hora 
em que suprimem nossos direitos, reduzem 
a folha de pagamento e fazem lista de demis-
sões. Para nos atacar, eles são ágeis e com-
petentes”, declara o presidente do SINTAE, 
Odair Rogério da Silva.

Vamos à luta

O sindicato realizará uma rodada de as-
sembléias Regionais entre os dias 19 e 22 de 
abril e uma assembléia Estadual com dada 
indicativa para o dia 28. Em documento re-
metido para o SINTAE, a Direção da CASAN 
comprometeu-se a entregar sua contra-pro-
posta no dia 20. 

Portanto, precisamos estar atentos. Ao 
longo da nossa história, provamos que toda 
negociação só avança com forte mobilização. 
Este ano não será diferente. Conforme nossas 
deliberações nas assembléias de aprovação 
da pauta, é chegada a hora de irmos à luta. 

A Diretoria da CASAN já avisou: em 1° 
de maio, suspende os benefícios do ACT 
2004/2005. Não é momento para cruzar os 
braços: a hora é de ação.
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