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Categoria rejeita a famigerada escala 4x2

Terminadas todas as assembleias 
regionais, que debateram e deliberaram 
sobre a execução ou não execução da 
famigerada escala 4x2, tendo assim um 
resultado expressivo que demonstra a 
imensa insatisfação dos trabalhadores da 
CASAN com este novo modelo de  escala 
que a Empresa vem tentando implantar na 
base de ameaças e perseguições.

Os resultados foram os seguintes:
CONTRA A 

ESCALA 
A FAVOR DA ESCALA ABSTENÇÕES TOTAL 

583 04 08 595 

 Como podemos ver, a esmagadora maioria de 
trabalhadores rejeitou a escala. Agora chegou o 
momento de todos juntos lutarmos pelo fim 
desta escala. Sozinhos não conseguiremos 
avanços, por isso todos os trabalhadores e 
trabalhadoras dos diferentes setores (comercial, 
administrativo e operacional) estão convocados 
a se unir e mobilizar nos próximos dias.
Vamos enterrar de uma vez por todas a 
famigerada escala 4x2. E vamos lutar pela 
implantação da jornada de trabalho de 6 horas na 
manutenção, atendimento ao público e outros, 
sem redução de salários e benefícios. 

Por uma jornada de 6 horas!

Campanha salarial, 4x2 e gestão da CASAN exigem paralisações dos Trabalhadores
om a entrega da proposta da 
CASAN para o Acordo CColetivo de Trabalho neste 

dia 23 de abril, a Direção do 
Sindicato deliberou na Assembleia 
da Grande Florianópolis, que esta 
proposta ainda é insuficiente e que 
precisa avançar mais em cláusulas 
como: aumento real de salários, 
produtividade em substituição 
ao PLR, e a proposta da jornada 
de 6h. Além destas e outras 
cláusulas, precisamos de uma vez 
por todas não mais praticar a escala 
4x2, conforme deliberações das 
assembleias e, ao mesmo tempo 
pressionar a CASAN para alterar a 

gestão/estrutura, bem como o fim 
das terceirizações e contratação 
imediata dos aprovados no último 
concurso, com aprovação pelo 
conselho de administração.
Companheiros ,  para tanto 
estaremos realizando reuniões 
pelo estado, com a proposta de 
paralisações nos dias 30 de abril e  
8 de maio. Só com a mobilização e 
a  p r e s s ã o  d a  c a t e g o r i a  
conseguiremos atingir nossos 
objetivos, como vemos, nossa 
pauta é extensa e com certeza vai 
exigir a unidade de todos para 
avançar. 
A proposta da CASAN para o 

ACT 2014 já esta na íntegra no site 
do sindicato. 
Lutamos por estas entre outras 
pautas:

?PELO FIM DA JORNADA 4X2
?POR UMA NOVA GESTÃO NA 
CASAN
?P E L O  F I M  D A S  
TERCEIRIZAÇÕES
? CONTRATAÇÕES IMEDIATAS 
DOS APROVADOS NO ÚLTIMO 
CONCURSO 
?PELO AVANÇO DO ACT

 A unidade faz a força e a luta é 
pra avançar!
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