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FALA!

INTERSINDICAL na luta
contra a privatização da Casan

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS - SINDFAR
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CONTRA APRIVATIZAÇÃODA CASAN

COMPAREÇA E DIGA NÃO A PRIVATIZAÇÃO DA CASAN!
Assembleia Geral Extraordinária

Nessa quarta, dia 14, a Casan apresentou à INTERSINDICAL uma proposta o�cial para o ACT 2017/2018.
A proposta não contempla o que algumas categorias esperavam, especialmente em razão do resultado do 
trabalho da Comissão Paritária das faixas salariais, mas, pelo menos, conseguimos avançar no ACT.
A proposta inicial da empresa era de apenas uma sub-referência para pagamento em 2019. Depois de 
inúmeras rodadas de negociação conseguimos avançar nessa proposta, com três sub-referências aos 
técnicos industriais - uma em 2017, uma em 2018 e uma em 2019.
A proposta global do ACT será analisada junto às categorias na Assembleia Geral Extraordinária.

AGE INTERSINDICAL
Dia: 20 (terça)
Horário: 13 horas em primeira convocação e às 13h30min em segunda chamada
Local: Auditório Antonieta de Barros, na ALESC

FAÇA VALER O SEU VOTO. PARTICIPE!

Com objetivo de barrar a privatização da Casan, “ven-
dida” pelo menos duas vezes pelo atual governador , a 
INTERSINDICAL participa da Frente Parlamentar em 
Defesa do Serviço Público e Contra a Privatização das 
Empresas Estatais de Santa Catarina, criada com o 
objetivo de ser um instrumento de discussão e luta 
para barrar as possíveis privatizações predatórias no 
estado.
Sendo assim, convocamos todos os nossos represen-
tados da Casan para participarem desse movimento 
na luta contra a privatização. A participação e a 
responsabilidade são de todos nós casanianos. 
Chegou o momento de bradarmos contra a vontade 
explícita do governo estadual. Por isso, sua presença é 
importantíssima nesse ato de luta em defesa da Casan 
pública e e�caz.


