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TRABALHADORES(AS) RESPONDEM 
COM GRANDE ADESÃO A PARALISAÇÃO

A paralisação de 02 horas realizada hoje, 22/05, 
em todo o Estado, como forma de protesto contra 
a proposta rebaixada apresentada pela diretoria da 
Casan, demonstrou unidade, alto grau de mobiliza-
ção da categoria e, ao mesmo, tempo indignação 
contra a posição da direção da empresa.

Praticamente em todas as Agências de grande e 
médio porte, salvo raras exceções, a adesão à pa-
ralisação foi massiva. Nas Agências de menor porte 
também houve paralisação.

CATEGORIA DIZ NÃO A CONTRAPROPOSTA

Durante a paralisação foi discutida a nova contra-
proposta apresentada pela direção da Casan. A res-
posta em alto e bom tom foi: “NÃO, ainda é muito 
rebaixada”. Além de não conter avanços, não renova 
integralmente as Cláusulas do ACT 2014/2015, como 
é o caso da jornada de 06 horas. A categoria está di-
zendo: “queremos e vamos lutar para conquistar uma 
proposta digna que contenha avanços e não retroces-
sos”. Isso é difícil, mas possível.

Felizmente a Casan está vivendo um bom momen-

Paralisação na Matriz, em Florianópolis, pela manhã.

AGENDA DE LUTAS

to. Em 2014 obteve o maior lucro de sua história de 
44 anos e, para que isso fosse possível, os (as) traba-
lhadores (as) não mediram esforços, trabalhando dia 
e noite, abaixo de chuva ou de sol escaldante. Assim, 
QUEREMOS UMA CONTRAPROPOSTA DECENTE!

Conforme já definido em assembleias, dia 29/05, 
sexta feira, vamos dar mais uma demonstração de re-
sistência e luta. Desta vez a paralisação será de 04 ho-
ras. Durante a próxima semana divulgaremos maiores 
informações sobre a organização do dia 29/05.

• DIA 29/05 – PARALISAÇÃO DE 04 HORAS POR 
UM ACORDO DECENTE E CONTRA O PL 4330! 
• DIA 09/05 – PARALISAÇÃO DE 01 DIA
• DIA 16/06 - DATA INDICATIVA DA ASSEM-
BLEIA ESTADUAL PARA DEFINIR OS RUMOS DA 
CAMPANHA SALARIAL. 

Paralisação na manutenção, em Criciúma, período da tarde.
JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!


