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Estamos tentando construir uma 
proposta satisfatória para o Acordo 
Coletivo de Trabalho. No entanto há 
resistências da diretoria da CASAN. 
Não é hora de dividir a categoria. 
Manter a unidade é fundamental 
nesse momento. Todo ano é assim, a 
diretoria da CASAN não aceita nossas 
reivindicações e afirma não avançar 
mais nas propostas. No final das nego-
ciações o acordo é celebrado, sempre 
melhor do que a proposta apresenta-
da pela CASAN anteriormente.

Passamos por um momento de difi-
culdades, mas nós, trabalhadores/as, já 

demos nossa parcela de contribuição e 
ainda estamos dispostos a contribuir. 
Por que só nós temos que apertar o 
cinto? Como pode, somente esse ano, 
os salários dos diretores passarem de 
R$ 7 mil reais para 11 mil reais?

Elevaram a gratificação dos conse-
lheiros de R$ 879,57 para R$ 2.270,00. 
As diárias dos diretores passaram para 
R$ 340,00, enquanto dos trabalhado-
res até diminuiu.

Afinal, qual é a despesa 
mensal com os 13 diretores 
e suas diárias, além dos con-
sultores e assessores?

Por que só nós temos que pagar a conta?
Nessa reta final da Campanha Salarial 

é importante mantermos nossa unidade e 
não se deixar levar por conversas que nos 
dividem. A unidade sempre foi e continuará 
sendo a chave da vitória.

Nos dias 25 e 26 de julho, os diretores 
do SINTAE, acompanhados do assessor 
jurídico do sindicato estiveram na matriz 
para mais uma rodada de negociação da 
Campanha Salarial. O SINTAE reforçou a 
contraproposta e estará acompanhando 
as simulações do impacto financeiro dos 
valores que foram propostos.

Acompanhe as diferentes propostas no 
quadro abaixo:

CAMPANhA SAlARIAl

Pagamento do INPC - 3,44% Pagar de forma linear

1,23% PCS - agosto de 2007 Pagar conforme PCS

Elevação do Piso Salarial
Elevar em, no mínimo, duas referências 
(5%cada uma) o Piso Salarial de todos 
os cargos. Constituir Comissão Paritária 
para reestrutur da escala salarial em 
até 60 dias

Participação dos lucros

Distribuir em abril de 2008 8% do 
possível lucro da CASAN no exercício 
de 2007

Complementação Auxílio Doença Manutenção do ACT 2006/2007 - até 90 
dias de complementação

Manutenção do ACT 2006/2007 Manter ACT 2006/2007 com reajustes 
dos benefícios pelo INPC

Paga de forma linear, mas tem que dar 
quitado o 1,23% do PCS de agost/07. 
Portanto, é 2,2% e não 3,44%. 

Não paga

Elevar só para alguns cargos de Nível 
Superior

Manutenção do ACT 2006/2007 - até 60 
dias de complementação

Reivindicação Proposta do SINTAE Proposta da CASAN

A CASAN repassará aos empregados com con-
trato vigente em 31/12/07 o percentual de 5% 
do lucro líquido, apurado no exercício de 2007. 
Serão descontados os valores pagos em vale-
alimentação,  a título de gratificação de férias e 
abono, conforme cláusulas 31ª e 32ª. Devendo 
a diferença em favor do empregado, se houver, 
para ser creditada em parcela única, na folha de 
pagamento do mês de jun/08.

Mantem, exceto Complementação 
Auxílio Doença


