
4 de abril de 2013.

Campanha Salarial 2013/2014
Primeira reunião de negociação 

e quase nada definido
Esse é o resultado da 1ª reunião de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho.
Reunidos nesta terça-feira, 2 de abril com as presenças do Diretor Administrativo 

Arnaldo de Souza, Assistente do Diretor Administrativo Antônio Karlo de Sá. Gerente 
de RH Rita de Cássia Volpato, Chefe Divisão de Cargos e Salários Mariana Carmes e 
o Procurador  Adjunto do Consultivo Adriano Varela, o Sintaema representado pelos 
Dirigentes Odair Rogério da Silva , José Mafra e Janete Vieira, obtiveram várias nega-
tivas vindas por parte da Diretoria da Casan. A maioria referentes as cláusulas novas 
e  cláusulas atuais com alterações  como Adicional de Risco/Moto e Equipamento 
pesado, Reestruturação Administrativa Organizacional/Profissionalização da 
Casan,  Remuneração da Hora Extra, Responsabilidade Civil e Auxílio Educação. 
Cláusulas como: Liberação para assembleias da categoria; Proteção coletiva; 

Acesso as informações; Repasse das mensalidades; Fixação de informativos 
do Sindicato em seus quadros de avisos, Adicional de sobreaviso; Política so-
bre AIDS/alcoolismo;  13º salário proporcional ao trabalhador afastado por au-
xílio doença; Processo de trabalho; Programa de contole de LE/DORT; Exames 
médicos; Vale transporte, Produtos para proteção solar; Implantação dos tur-
nos ininterruptos de revezamento; Jornada de trabalho 12 x 48h, Plano odon-
tológico e Licença Maternidade foram mantidas de acordo com o ACT 2012/2013.
As cláusulas ecônomicas somente serão discutidas a partir da divulgação dos índi-

ces de aumentos tarifários definido para a Empresa pela Ares e Agesan. A próxima 
reunião marcada para 5 de abril, sexta-feira, terá como principal assunto o futuro do 
Plano de Saúde.
Bem, sabemos que nada é novidade para nós, todo início de negociação não é fácil, 

não descansaremos até avançarmos e chegarmos a um Acordo que seja benéfico a 
todos os trabalhadores, afinal, o trabalhador não poderá ser tratado como uma des-
pesa , mas como um bem  para a Empresa.
Nossa luta é por uma Casan pública,eficiente, democrática e que acima de tudo 

valorize seus trabalhadores. Lutamos por aumento real de salários, reajuste em 
todas as cláusulas econômicas e cláusulas sociais que devem ser implantadas.

Nossa unidade e disposição de luta fazem a diferença nas negociações!
Estamos na luta!


