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EXPEDIENTE

Trabalhadores não cumprirão escala ilegal
Os trabalhadores da supe-

rintendência Sul/Leste mantêm 
decisão de não cumprir a escala 
ilegal imposta pela diretoria da 
CASAN. Em audiência no Minis-
tério Público do Trabalho no dia 
5 de janeiro, a empresa rejeitou a 
contra-proposta aprovada pelos 
companheiros para pôr fim à nova 
jornada de trabalho.

Após várias reuniões, a diretoria 
da CASAN apresentou duas pro-
postas rebaixadas: uma propunha 
a compensação das horas-extras 
na proporção de 1X1 (uma hora de 
descanso para cada hora de tra-
balho). Outra, previa apenas uma 
folga por semana e somente um 
domingo de descanso garantido. 
“As propostas são inaceitáveis. 

Cedemos ao máximo e não vamos 
abrir mão do direito que o traba-
lhador tem ao descanso justo”, 
justifica o presidente do SINTAE, 
Odair Rogério da Silva. 

A diretoria do SINTAE elabo-
rou uma contra-proposta que foi 
aprovada em reuniões realizadas 
em 02 e 03 de janeiro nos locais de 
trabalho. Confira:

Proposta aprovada pelos trabalhadores
- Suspensão da resolução 181/2005 (que criou a escala) e que as horas-extras de segunda a 
sexta laboradas das 18h às 22 h fossem compensadas em até 60 dias, na proporção de uma 

hora trabalhada por 1,6 (uma hora e 36 minutos) de descanso.
- Sábados, domingos e feriados seriam mantidos como plantão, com pagamento dos 

adicionais conforme previsto no ACT 2005/2006.
- Que os valores descontados dos empregados que não cumpriram a resolução 181 fossem 

devolvidos já neste mês (janeiro/2006), sem qualquer punição dos trabalhadores.

Além de rejeitar a pro-
posta, em mais uma atitude 
autoritária, a diretoria não 
aceitou dispensar os tra-
balhadores para participar 
da assembléia regional e 
da audiência do dia 5 de 
janeiro. Preocupados com a 
situação, os trabalhadores 
compareceram em massa. 
“O SINTAE entrará com 
ação para que a CASAN 
devolva os dias desconta-
dos e não permitirá que os 
trabalhadores sejam ainda 
mais penalizados”, afirma 
o dirigente do SINTAE, Edíl-
son Martins.

Ministério Público contribui com negociação
O Ministério Público mediou uma série de reuniões com a in-

tenção de pôr fim ao impasse. Durante as audiências, ficou claro 
que a imposição da resolução 181/2005 contraria a legislação tra-
balhista, pois o Artigo 468 da CLT prevê que qualquer alteração 
na jornada de trabalho deve ter anuência do sindicato da catego-
ria, o que não ocorreu. 

Por solicitação do Procurador-Chefe do MPT, Acir Alfredo Hack, 
a CASAN também passou a enviar membro da diretoria para 
negociar, pois até então, somente representantes sem poder de 
decisão participavam das reuniões. 

Entretanto, os representantes da CASAN afirmam não haver 
necessidade da interferência do MPT. “A intermediação do Minis-
tério Público foi muito importante e pode contribuir muito para 
a evolução dessa questão”, acredita o presidente do SINTAE, 
Odair Rogério da Silva. A assessoria jurídica do sindicato preten-
de solicitar ao MPT que mantenha a mediação.


