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Quando querem, fazem, do contrário botam chifre
em cabeça de cavalo e bode fedorento na mesa

É
 

isso que está fazendo a Diretoria da CASAN e o 
governo Colombo. Na última edição do BOMBA o 

Sintaema já tinha cantado a pedra.
Quando é do interesse deles fazem coisa ilegal e dizem que é 
legal. Basta lembrar o caso da terceirização da leitura. 
Mesmo com decisão judicial afirmando que é ilegal 
continuam fazendo e agora vão renovar mais um contrato de 
leitura e entrega de faturas. Pode um negócio desses? Isso é 
coisa de maluco!
Largaram o “FONTE CONTAMINADA”  visando intimidar 
a  categoria. Estão dando uma de PILATOS: “não queremos  
fazer isso, mas somos obrigado pela legislação eleitoral”.

REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO, SÓ LERO-LERO

 Ontem, 21/05, pela tarde aconteceu mais uma rodada de 
negociação. O Diretor Arnaldo repetiu o que está no 
“FONTE CONTAMINADA”: “até queremos conceder 
aumento de salário, mas não podemos, NÃO DÁ”.

PORQUE EM 2006 e 2010 FOI POSSÍVEL E AGORA 
NÃO?

Em 2006 e 2010, anos eleitorais e com a mesma legislação 
atual, nossos acordos coletivos além de repor a inflação  teve 
aumento real de salário através de alterações no PCS. 
Em 2014 é exatamente isso que estamos reivindicando.  Então 
porque não dá? Será porque o Walmor de Lucca era corajoso? 
Não respeitava a lei? Nada disso, é porque quando tem 
vontade de fazer faz, quando não tem só com muita pressão.

TRABALHO DA COMISSÃO PARITÁRIA

A Comissão Paritária tem como objetivos analisar e apresentar 
p r o p o s t a s  s o b r e  d o i s  a s s u n t o s  d o  P C S , 
DESCOMPACTAÇÃO DA ESCALA DO PCS E FAIXAS 
SALARIAIS DOS CARGOS.  A Comissão praticamente 
conclui o estudo técnico sobre a descompactação da escala 
salarial. No tocante a questão de faixas salariais não está 
havendo consenso para avançar, apesar dos representantes do 
Sintaema  terem apresentado uma proposta para discussão.

AUMENTAR A MOBILIZAÇÃO JÁ

Para tirar os chifres da cabeça do cavalo e o bode fedorento da 
mesa só forte mobilização e muita unidade. Não serão o 
“Fonte Contaminada”, o “bode fedorento”, o “chifre na testa 
do cavalo” e as ameaças de retaliações que irão nos intimidar. 
No passado já enfrentamos isso e muito mais e não nos 
curvamos.  Caso  necessário vamos construir mais uma 
grande greve e  também será mais uma grande oportunidade 
para mostrar  à sociedade os verdadeiros problemas da 
CASAN.

 ESTAMOS DISCUITNDO UMA NOVA PARLISAÇÃO 

PARA O DIA 28/05

TODOS(AS) ÀS ASSEMBLEIAS REGIONAIS.  

SE FICAR O BICHO COME, SE CORRER O BICHO PEGA, MAS 

SE UNIR O BODE FOGE E O CAVALO PERDE OS CHIFRES.
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