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DIA 09 E 10 DE JUNHO: VAMOS PARA MAIS 
UMA GRANDE PARALISAÇÃO!

Companheiros (as), este momento exige grande compreensão, unidade e disposição de luta. 
Para tanto, estamos construindo as paralisações para os dias 09 e 10 de junho, em dois tempos: 

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Esta medida tem como objetivo reforçar a paralisação de 8 horas nas Agências de todo o Estado, 
visto que, neste momento, estamos buscando melhorar a proposta da Empresa para o Acordo Coletivo 
de Trabalho, que seja bom para todos os trabalhadores (as), bem como para todas as categorias. Caso 
as negociações não avancem, o próximo passo será a realização da assembleia estadual, já aprovada no 
Plano de Lutas, para o dia 16 de junho. Nesta poderemos deliberar por uma greve, caso seja necessário.

Para que possamos avançar na proposta, temos que estar mobilizados e construir dia 09 e 10 as 
paralisações em cada local de trabalho. Com a unidade da categoria faremos uma grande paralisação 
estadual de 8h e exigiremos da direção da CASAN uma proposta mais justa. 

DIA 09 DE JUNHO
Estamos convocando os (as) trabalha-

dores (as) para a paralisação de um dia nas 
seguintes regiões: 

•	GRANDE	 FLORIANÓPOLIS	
(Concentração	na	Matriz)

•	REGIÃO	SUL	DO	ESTADO
•	REGIÃO	OESTE	DO	ESTADO

DIA 10 DE JUNHO
Estamos convocando os (as) trabalha-

dores (as) para a paralisação de um dia nas 
seguintes regiões:

•	MEIO	OESTE	
•	VALE	E	ALTO	VALE	
•	REGIÃO	NORTE|	PLANALTO								
			NORTE	

• Aumento real de salário;
• Pagamento do INPC integral em maio;
• Aumento nos benefícios como vale alimenta-
ção, abono natal/ férias, gratificação para dirigir, 
conclusão de curso, auxílio creche e educação, 
entre outros;

REAFIRMAMOS AQUI AS NOSSAS PRINCIPAIS CLÁUSULAS
•  Insalubridade – salário base do trabalhador;
•  Aumento nas faixas salariais (piso e teto);
•  Continuidade na implantação da jornada de 
6h, com ampliação para as áreas administrativa 
e comercial da Empresa, além de uma série de 
novas conquistas sociais.

Para	chegar	ao	que	queremos	basta	o	presidente	Gallina	reduzir	o	número	de	diretores	
executivos	e	o	excesso	de	cargos	comissionados	e	pôr	fim	nas	superintendências,	dessa	forma	
sobrará	dinheiro	para	atender	as	nossas	reivindicações.


