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Reunião de negociação do ACT gera frustração

Foi com esse sen-
timento que os 
dirigentes do 
SINTAEMA sa-

íram da 1º reunião de 
negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho.
 A Direção da CASAN 
apresentou sua con-
tra proposta a partir da 
pauta apresentada pelo 
Sindicato. Foram man-
tidas várias cláusulas do 
ACT 2011/2012 como:  
•Liberação para assem-
bleias da categoria
•Proteção coletiva
•Acesso as informações
•Repasse das mensalida-
des
•Fixação de informati-
vos do Sindicato em seus 
quadros de avisos
•Adicional de sobreaviso
•Campanhas sobre 
AIDS/alcoolismo
•13º salário proporcio-
nal ao trabalhador afas-

tado por auxílio doença
•Política de prevenção a 
LER/DORT
•Programa de Controle 
Médico de Saúde
•Vale Transporte
•Produtos para proteção 
solar
•Implantação dos turnos 
ininterruptos de reveza-
mento
•Jornada de trabalho 
12x48h
•Licença maternidade
•Responsabilidade civil 
pelos atos praticados pe-
los trabalhadores da Ca-
san
•Remuneração de hora 
extra
•Liberação dos Dirigentes 
Sindicais
•Complementação ao au-
xílio doença
•Programas de inclusão 
digital
•Eleição do representante 
no conselho de adminis-

tração
•Escala de férias
•Caixa de assistência
•Acessibilidade as pessoas 
de Deficiência Física.
      Nas cláusulas econô-
micas a proposta ficou  
muito aquém do que me-
recemos. É insuficiente 
o que foi proposto aos 
trabalhadores: como In-
flação que repõe 100%, 
auxílio creche, auxílio a 
cônjuge e filhos com ne-
cessidades especiais, vale 
alimentação e aumento 
da mensalidade do plano 
odontológico e do plano 
de saúde conforme INPC.  
   Aumento real de sa-
lários que segundo a 
Direção da Compa-
nhia é algo impossí-
vel. Demais benefícios 
econômicos ZERO. Por-
tanto, como estamos ven-
do a batalha vai ser gran-
de. Não será com esta 
proposta que fecharemos 
o acordo em maio como 
deseja a CASAN. 
    Bem, sabemos que nada 
é novidade para nós, to-
das as aberturas de nego-
ciação o recado é sempre 
o mesmo: apertar o cinto, 
pois a CASAN tem com-

promissos a honrar.  Essa 
conta precisa ser dividi-
da entre os trabalhadores 
e a Direção da Empresa. 
   O modelo atual de ges-
tão da CASAN, não vai 
melhorar em nada o de-
sempenho da empresa. 
   O excesso de Diretores, 
superintendentes, con-
sultores, assessores e ou-
tros gastos com certeza 
comprometem e muito 
a receita da Companhia.
   Portanto, nossa luta será 
sempre por uma CASAN 
eficiente, democrática e 
com uma Direção mais 
enxuta. Por aumento 
real de Salários, reajus-
tes em todas as cláusulas 
econômicas e cláusu-
las sociais implantadas. 
 Podemos ir muito mais 
longe negociando e 
só fecharemos o ACT 
quando for bom para 
nossos trabalhadores. 
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As próximas reu-

niões para a negociação 
do ACT acontecem nos  

dias 24 e 27 de abril a par-
tir das 9 horas da manhã.


