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É DIA 29: POR UM ACORDO DECENTE 
E CONTRA O PL 4330!

Companheiros, nossa paralisa-
ção, realizada no dia 22 de maio, 
foi muito positiva. Nossa meta é 
aumentar o número de adesões e 
paralisar por 4 horas nesta sexta, 
dia 29 de maio. Nossa campanha 
deve avançar na medida em que 
nos mobilizamos e pressionamos 
a Direção da CASAN para apresen-
tar uma proposta decente para a 
categoria. Temos que avançar em 
ganho real de salário, jornada de 6 
horas para todas as áreas, reajuste 
nos benefícios, aumento nas faixas 
salariais, insalubridade sobre o sa-
lário contratual e produtividade 
para todos. 

No dia 29, além de protestar 
contra a proposta rebaixada da di-

GRANDE FLORIANÓPOLIS

Para os trabalhadores que estão em jornada de 
6 horas no período da manhã (manutenção e aten-
dimento ao público) – a paralisação de 4 horas será 
realizada nos locais de trabalho. 

Para os trabalhadores que estão em jornada de 
6 horas no período da tarde (manutenção e aten-
dimento ao público) e para os trabalhadores do 
comercial/ administrativo, que estão em jornada 
de 8h – a paralisação será realizada em frente a 
Matriz, à partir das 13h30. Os trabalhadores da 
Grande Florianópolis deverão se deslocar para a 
sede Matriz nesse horário e, logo após, incorpo-
rarão ao ato nacional que estará acontecendo a 
partir das 15h, em frente ao Ticen. 

CRICIÚMA

Em Criciúma, o ato acontecerá as 14h em frente 
ao Parque das Nações, com panfletagem na Avenida 
Centenário.  

CHAPECÓ

Em Chapecó, o ato acontecerá a partir das 9h, 
na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Banco do 
Brasil. 

Nas DEMAIS CIDADES que não terão atos pú-
blicos contra o PL 4330, os (as) trabalhadores (as) 
deverão paralisar em seus locais de trabalho e em 
seus respectivos períodos. 

reção da Casan, vamos nos juntar 
as demais categorias do Brasil no 
DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O 
FAMIGERADO PL 4330 (terceiriza-
ção) e dizer não a esse ataque a CLT 
que o Congresso Nacional está tra-
mando, que põe em xeque as con-
quistas e as formas de organização 
dos trabalhadores, instituciona-
lizando não apenas a terceirização, 
mas a precarização do trabalho, in-
clusive nas empresas públicas. 

Dia 29/05 o país vai parar! 
Os(as) trabalhadores (as) ocuparão 
as ruas contra a terceirização e nós 
estaremos também em mais essa 
batalha.

Vejam as orientações para o dia 
29/05:


