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Para os  Dirigentes Sindicais 
começou muito mal as negociações 
da campanha salarial deste ano. 
Para quem deseja um acordo é 
imprescindível que o ponto de partida 
seja a manutenção das conquistas 
atuais e a busca por melhorias em 
cláusulas de natureza econômica e 
social. Entretanto, não é nada disto 

Contratação de pessoal já
Em 21 de março, solicitamos 
ao Presidente do Conselho 
de Administração Dalíro 
Beber que incluísse na pauta 
da reunião do Conselho de 
Administração de 27 de março, 
a autorização para contratação 
de 238 novos empregados(as), 
especialmente nas áreas de 
manutenção e operação.
Esta é uma luta que há muito vem 
sendo travada pelo Conselheiro e 
pelos Sindicatos. Fruto desta luta 
em 2011/2012 foram efetuadas 

várias contratações, porém ainda 
há uma carência enorme de 
empregados(as), especialmente 
nas áreas de manutenção e 
operação o que vem ocasionando 
sérios transtornos para 
cumprimento das tarefas diárias.
O Quantitativo Técnico de 
Pessoal - QTP da empresa 
estabelece 2.474 (dois mil e 
quatrocentos e setenta e quatro) 
como sendo o número de 
empregados(as) necessários. 
Porém atualmente são apenas 

2.236 (dois mil e duzentos e trinta 
e seis), défi cit de 238 (duzentos e 
trinta e oito) empregados. em nossa 
opinião, a defasagem de pessoal 
é muito superior há 238 pessoas.
O défi cit de pessoal além de 
prejudicar o bom andamento 
dos trabalhos, também pode 
trazer sérios prejuízos no 
resultado da avaliação de 
desempenho como preceitua 
o PCS, íten 2.2.2, letra a.1)

Campanha Salarial
que estamos presenciando. Até aqui a proposta 
apresentada ataca violentamente uma conquista 
histórica da categoria, o Plano de Saúde. Veja um  
exemplo da proposta: Um(a) trabalhador(a) que 
tenha 02 dependentes com  renumeração entre R$ 
1.500,00 a 2.000,00 paga atualmente R$ 28,00. 
Pela proposta o titular passará a pagar R$ 41,50 
e cada dependente R$ 74,70, totalizando assim 
R$ 190,90. Já para quem tem como dependente 
o pai ou a mãe  o titular pagará R$ 41,50 e o(a) 
dependente mais R$ 166,22, total de R$ 207,72.
Pela proposta apresentada  a maioria da 
categoria não tem condições de  pagar esta fatura.
Nosso Plano de Saúde foi conquistado há 23 anos, 
depois de muitas lutas, greves, inclusive greve de fome.
Mais uma vez a categoria está sendo chamada 
à luta para cerrar fi leiras em torno do seu 
Sindicato e manter esta e outras conquistas.

‘AVANTE CAMARADAS, HAVEREMOS 
DE VENCER E VENCEREMOS’

Trabalhadores reunidos em frente à Casan Matriz, 
em ato contra a proposta de ACT 2013/2014.


