
M
ais uma vez a Direção 
da Casan leva os tra-
balhadores às últimas 

consequências. Após tratativas   
com o  Diretor Administrativo e a 
Chefe da Agência de Videira,  dia 
09/12/08, ' cou encaminhado  que 
até 05/01/09  o problema da escala 
ilegal  de trabalho estaria resolvido

Dia 18/12/08 em reunião entre 
Casan e Sindicato, o Procurador 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) propôs:

Mas infelizmente até o momento 
não tivemos nenhuma informação 
o' cial por parte da Casan. Assim 
não temos outra alternativa, a não 
ser construirmos uma grande as-
sembleia na cidade de Videira. Lá os 
trabalhadores da Região, de forma 
democrática, poderão participar e 
deliberar sobre o cumprimento ou 
não da escala ilegal de trabalho.

Final de 2005 e  início de 2006  lu-
tamos e conseguimos acabar com 
a escala ilegal  de trabalho (Grande 
Fpolis e Região Sul), elaborada pela 
Diretoria da Casan. Dizem eles, para 
“reduzir custos” na área de manu-

tenção. Agora  está sen-
do aplicada em Videira e 
região, e também  ten-
tativas de implantação 
na Superintendência de 
Rio do Sul.

Para reduzir custos a 
receita é simples: é só 
reduzir o número de 
Diretores,Consultores,
terceirização, diárias de 
Diretores, etc e não pe-
nalizar os trabalhadores 
e sucatear ainda mais a 
área de manutenção.

Dispostos a lutar contra a viola-
ção de nossos direitos, vamos rea-
lizar uma grande mobilização em 
Videira, dia 08/01/09,  reunindo os 
trabalhadores de Caçador, Catan-
duvas, Curitibanos, Videira e todas 
as Agências subordinadas.

A responsável pela Agência de  Vi-
deira faz todo o esforço para pres-
sionar os trabalhadores a realizarem 
a jornada ilegal de trabalho. 

Vamos mudar o jogo. Se for para 
realizar esta jornada (trabalhar sá-
bado e domingo como dia útil e fol-
gar durante a semana)  os chefes  é 
que devem realizar e não nós! 

Pimenta nos olhos dos outros é 
refresco!

É a velha história: a pequena mi-
noria se bene' cia às custas da des-
graça dos trabalhadores.

ASSEMBLEIA DE VIDEIRA E REGIÃO 
Caçador, Catanduvas, Curitibanos, Videira 

e Agências subordinadas

DIA: 08/01/09 - Quinta-feira
HORÁRIO: 14 horas

LOCAL: Casan de Videira

PAUTA:
1. Escala ilegal de trabalho;
2. Adicional de sobreaviso;

3. Outros assuntos.
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Escala Ilegal de Trabalho

VIDEIRA E REGIÃO DARÃO A RESPOSTA

1° Fim da escala que estava 
sendo aplicada em Videira e 
região;

2° Possibilidade de constituir 
uma Comissão Paritária entre 
as partes para resolver o 
problema.

VAMOS TODOS/AS À LUTA!

Reunião no Ministério Público do Trabalho


