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ACT 2007/2008 precisa avançar
Próxima reunião ficou para segunda, 25 de junho, às 16 horas

Em Caçador, a CASAN vem tentan-
do implantar uma jornada de trabalho 
sem ter havido negociação entre os 
servidores, o sindicato e a empresa. 
Em Videira, infelizmente a jornada já 
foi implantada sem a participação do 
SINTAE e dos/as trabalhadores/as.

Esse filme já vimos através da Re-
solução n° 181 de 22 de novembro de 
2005, emitida pela Diretoria Executiva 
da CASAN. O resultado dessa intransi-

gência foi a revogação da Resolução 
n° 181 através da Resolução n° 027, 
de 14 de fevereiro de 2006, depois 
de várias audiências no Ministério 
Público do Trabalho. Portanto, esta 
batalha de implantação de jornada 
ilegal de trabalho de forma unilateral 
já foi vencida em 2006. A Resolução 
n° 027/2006 determina que só com 
a concordância individual do empre-
gado a jornada poderá ser ajustada 

conforme os turnos de trabalho.
Não vamos admitir coação aos 

servidores. Essa jornada significa a 
alteração do contrato de trabalho 
do servidor.  

Esclarecemos aos/as servidores/as 
que ninguém é obrigado aderir a 
qualquer tipo de alteração de jornada 
de trabalho sem prévia negociação 
entre os/as trabalhadores/as, o sin-
dicato e a CASAN.

Na última segunda-feira (18), a 
comissão de negociação do SINTAE 
sobre o ACT 2007/2008 esteve reuni-
da na matriz para mais uma rodada 
de negociação.  

Estiveram presentes na reunião os 
dirigentes Américo dos Santos Filho, 
Odair Rogério da Silva, o assessor 
jurídico do sindicato, Prudente Mello 
e representando a CASAN, o Diretor 
Administrativo Antonio Varella do 
Nascimento, Manoel Sérgio Medeiros, 
da Divisão de Cargos e Salários e Rita 
de Cássia Volpato, da Gerência de 
Recursos Humanos.

Os dirigentes do SINTAE, afirma-
ram nessa reunião, a disposição que 
a categoria tem para fechar o ACT 
2007/2008. Entendendo o momento 
difícil que estamos passando, em 
relação as renovações dos contratos 
de concessão com os municípios, o 
sindicato apresentou para o Diretor 
Administrativo Antonio Varella do 
Nascimento, uma contraproposta 
possível de ser atendida pela direção 
da CASAN. 

1. Manutenção do acordo 2006/2007;
2. Abono de natal:  pauta  400,00  - re-
passar o INPC;
3. Abono de férias – pauta 413,00  -  
repassar o INPC;
4. Vale-refeição – pauta 16,00  - pagar  
15,00 ;
5. Aumento real de salários: elevar em 
cinco referências o piso salarial de todos 
os cargos e para engenheiros acima do 
piso da lei;
5.1  Incluir no ACT 2007/2008 uma 
cláusula, prevendo a constituição de 
comissão paritária a fim de elaborar 
uma nova escala salarial num prazo de 
até 90 dias;
6. Insalubridade: pagamento pelo piso 
salarial  de cada cargo;
7. Participação nos Lucros/PL - 1.000,00 
em dinheiro –500,00 em setembro 
2007- e 500,00 em fevereiro 2008;

8. Auxílio doença – 80 %  da ultima refe-
rência  da escala salarial (REF 58);
9. CASANPREV – constituição da CASAN-
PREV em até 30 dias após a assinatura 
do ACT 2007/2008;
9.1 Programa  de Previdência Com-
plementar – a CASAN e os sindicatos 
constituirão uma comissão paritária 
para elaborar uma proposta definitiva 
para o novo Programa de Previdência 
Complementar .
9.2 A comissão será constituída de três 
representantes dos sindicatos, dois do 
SINTAE , um da INTERSINDICAL e três 
da CASAN.
9.3 A comissão terá até 90 dias após 
a assinatura do ACT para a conclusão 
dos trabalhos.
9.4 O novo Programa de Complemento 
à Aposentadoria deverá ser implantado 
até outubro/2007. 

Alteração da jornada de trabalho é assunto vencido
REGIãO MEIO-OESTE

Contraproposta do SINTAE:

A GRH ficou responsável por fazer 
uma simulação do impacto financeiro 
dessa proposta. O SINTAE aguarda o 
resultado desse estudo, bem como 

as outras simulações que a CASAN 
já realizou. 

A próxima reunião ficou para se-
gunda, 25 de junho, às 16 horas. 


