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DIAS 09 E 10: GRANDE PARALISAÇÃO DE 
UM DIA EM TODO O ESTADO

Dia 09/06
Companheiros (as), neste dia 09 de junho 

vai acontecer, na GRANDE FLORIANÓPO-
LIS, NO SUL E NO OESTE DO ESTADO, uma 
grande paralisação de 1 dia (8 horas) dos 
trabalhadores (as) da CASAN. 

Esta paralisação é necessária para pres-
sionar a direção da Empresa a apresentar 
uma proposta mais justa para a categoria, 
visto que a proposta da Casan ainda está 
longe daquilo que queremos. Portanto, va-
mos à luta!

•	 100% do INPC em maio; 
•	 Aumento	real	de	salário;	
•	 Aumento	 nos	 benefícios	 como	 vale	
alimentação,	abono	natal/férias,	gratifica-
ção	para	dirigir,	conclusão	de	curso,	auxílio	
creche	e	educação,	entre	outros;	

Dia 10/06
No dia 10 de junho, a paralisação de 1 

dia (8 horas) será realizada nas AGÊNCIAS 
DAS REGIÕES MEIO OESTE, VALE E ALTO 
VALE, NORTE E PLANALTO NORTE. 

Caso a Empresa não reabra as negocia-
ções com uma proposta mais justa, nosso 
próximo passo deverá ser a realização de 
uma assembleia estadual tendo como data 
indicativa o dia 16/06, conforme o nosso 
Plano de Lutas, aprovado em todas as as-
sembleias regionais.

•	 Aumento	nas	faixas	salariais;		
•	 Produtividade/	PLR;	
•	 Continuidade	na	 implantação	da	 jor-
nada	de	6h,	com	ampliação	para	as	áreas	ad-
ministrativa	e	 comercial	 da	 empresa,	 além	
de	uma	série	de	novas	conquistas	sociais.

LUTAMOS POR:

É importante salientar que esta paralisação vai ser realizada por todas as categorias que 
compõem o quadro funcional da Casan. A  mobilização para avançar no Acordo Coletivo está ligada 
diretamente a luta de classes (capital x trabalho), portanto, este momento exige a compreensão 
de todos (as) trabalhadores (as) da importância de participarem desta paralisação. 


