
A
cordos Coletivos de Traba-

lho (ACTs) e Plano de Cargos 

e Salários (PCS) são instru-

mentos importantes que regulamen-

tam as relações trabalhistas entre pa-

trões e trabalhadores. O PCS de% ne a 

política de recursos humanos de uma 

empresa.

Nosso PCS foi instituído em agosto 

de 1991 através de ACT. Este é fruto de 

muitas lutas da categoria. Entre 1993 e 

1997 foram efetuadas duas alterações 

e o ACT 2009/2010 de% niu por reali-

zar novos ajustes a% m de adequá-lo a 

nova realidade.

Qualquer iniciativa unilateral de re-

vogação total ou parcial deve ser refu-

tada.

Iniciativas infelizes como esta ser-

vem apenas para semear turbulências 

e desestabilizar o corpo funcional da 

empresa.

Na reunião do Conselho de 14/08, 

posicionei-me frontalmente contra 

esta proposta.  A Casan deve é cumprir 

o ACT recém assinado, aprovado pelo 

Conselho de administração e retirar 

este assunto de pauta imediatamente.

 Idêntica posição deve ser adotada 

em relação aos  Critérios para Rescisão 

do Contrato de Trabalho ( garantia de 

emprego)e não buscar extingui-los.

Estes são critérios justos, que deram 

equilíbrio nas relações trabalhistas e a 

própria Casan.

É isto que precisamos para desenvol-

ver bem nossas tarefas e os compro-

missos com  a população.

A empresa pública Casan também 

precisa de PAZ para poder cumprir 

com seus objetivos. Nenhuma em-

presa consegue sobreviver por muito 

tempo a tantas turbulências.

Este é mais um daqueles momentos 

que precisamos de muita serenidade, 

consciência política, unidade, perseve-

rança e disposição de luta para manter 

nossos direitos e a Casan pública.

Infelizmente por maioria de votos, o 

Conselho resolveu aguardar novo po-

sicionamento do Ministério Público do 

Trabalho –MPT para deliberar se acata 

ou não a  noti% cação recomendatória 

que acaba com o impedimento de 

adesão ao PDVI para empregados que 

tem ações judiciais. Este Conselheiro 

votou pelo acatamento da noti% cação, 

mas foi voto vencido.

Diante da não inclusão na folha de 

pagamento deste mês, do percentual 

de 1,23%, relativo a progressão sala-

rial por antiguidade, solicitei incluir 

na pauta da reunião do Conselho de 

01/09 este assunto, porém foi remeti-

do para a Diretoria discutir.

A cada dia  aumentam as di% cul-

dades na Casan  para desenvolver as 

tarefas  devido a escassez de pessoal, 

agravadas com  o desligamento de 

centenas de empregados que aderi-

ram ao PDVI.

Solicitei que este assunto também 

fosse discutido na reunião do Conse-

lho dia 01/09,entretanto foi remetido 

para a Diretoria.

O CONSELHEIRO
Boletim informativo n° 21 - 1°/09/2009

JUCÉLIO PALADINI               NOSSO CONTATO:

paladini@casan.com.br
(48)3221-5099

ACORDOS COLETIVOS E PCS DEVEM SER CUMPRIDOS

NOSSA POSIÇÃO

PAZ

PDVI - NOTIFICAÇÃO MTP

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

1,23%

PALADINI - Titular

ELIANE - Suplente

C O N V I T E
Posse 

Representante dos Trabalhadores no Conselho de 

Administração da Casan

Paladini/Eliane

Dia: 03/09/2009 (Quinta-feira)
Horário: 10h30min
Local: Sala de Reuniões - Casan

Venha participar conosco!


