
M

DIRETORIA APRESENTA “NOVA PROPOSTA” – Ver documento no site 
www.sintaema.org.br

ais uma vez nossa categoria demonstra garra, unidade e vontade de lutar. 
Esta tem sido a marca da Campanha Salarial também.

Já realizamos dezenas de reuniões por locais de trabalho, assembleias e uma 
paralisação dia 30/04, amanhã, 08/05, faremos outra de 4h e quantas outras forem 
necessárias.
Os poucos avanços na mesa de negociação, apresentados até agora, são frutos de 
nossa mobilização.

Conforme já informamos no BOMBA anterior e nas reuniões por locais de trabalho 
a Diretoria da CASAN, formalizou no final da manhã desta quarta, 07/05, alguns 
itens discutidos na reunião realizada dia 06/05.
De concreto, apenas o compromisso de contratar 100 novos concursados nos 
próximos 30 dias e sinalizam analisar a nossa reivindicação de alteração das faixas 
salariais, pisos dos cargos, além da questão da descompressão da escala salarial. 
Na reunião do dia 06/05 o Diretor Arnaldo também sinalizou que pode avançar 
alguma coisa nos abonos e outras gratificações. Entretanto só poderá fazer isto 
depois de conhecer o impacto financeiro da proposta da Comissão Paritária e das 
faixas salariais/pisos.

A proposta prevê redução da jornada, de 40h para 36h, para empregados que atuam 
na manutenção e atendimento ao público, onde for possível implantar, mas para o 
pessoal da manutenção exige trabalhar 2 sábados por mês, coisa que julgamos 
inaceitável.
A passos de tartaruga vai surgindo alguns avanços/sinalizações, mas está muito 
longe de uma proposta decente. 
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TODOS(AS) À PARALISAÇÃO - DIA 08/05 - QUINTA-FEIRA  - DAS 8H ÀS 12H
COMPANHEIROS DA GDE. FLORIANÓPOLIS  CONCENTRAÇÃO EM FRENTE A MATRIZ

Categoria com muita unidade está na luta
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