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CATEGORIA DIZ NÃO A PROPOSTA DA 
CASAN E APROVA PARALISAÇÕES

Por unanimidade, os (as) trabalhadores (as) re-
unidos (as) em assembleias por local de trabalho 
estão dizendo NÃO, em alto e bom tom, à proposta 
apresentada pela direção da Casan.

No momento em que a empresa apresenta o 
maior lucro de sua história, a proposta está sendo 
considerada como uma piada de mau gosto, visto 
que nem o INPC querem nos pagar.

Diante desse impasse, a categoria deliberou a 
realização de três paralisações:

Os (as) trabalhadores (as) da Matriz, em Florianópolis, rejeitaram 
por unanimidade a proposta da Casan em assembleia realizada no 
dia 05 de maio. 

HOJE TEM NOVA RODADA DE NEGOCIAÇÃO
No dia 07 de maio, o Presidente Gallina com-

prometeu-se em dar continuidade à negociação. 
Assim, no dia 12 de maio, os Sindicatos estiveram 
reunidos com o Diretor Administrativo, Arnaldo de 
Souza, que se comprometeu em entregar uma nova 
contraproposta aos Sindicatos na reunião de nego-
ciação agendada para o dia de hoje, 19 de maio, às 
17 horas.  

PARALISAÇÃO DA CATEGORIA
DIA: 22 DE MAIO

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H.
EM TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Conforme deliberado nas assembleias da catego-
ria, realizadas entre os dias 30 de abril e 19 de maio, 
vamos paralisar por 02 horas no dia 22 de maio, 
sexta-feira, como forma de protesto contra a pro-
posta rebaixada apresentada pela diretoria.

Durante a paralisação, vamos juntos (as) avaliar a 
nova proposta apresentada pela Direção da Casan 
aos Sindicatos.

TODOS (AS) NA PARALISAÇÃO DO DIA 22

1. DIA  22/05 – PARALISAÇÃO DE 02 
HORAS - das 8h às 10hs - para quem trabalha 
por turno será nas duas primeiras horas;

2. DIA 29/05 – PARALISAÇÃO DE 04 
HORAS – das 8h às 12hs – para quem trabalha 
por turno será no início da jornada. Esta paralisa-
ção também faz parte do DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA O PL 4330/ TERCEIRIZAÇÃO; 

3. DIA 09/06 – PARALIZAÇÃO DE 01 DIA.


