
N
a segunda-feira, dia 19, os 

Sindicatos irão entregar 

a contraproposta do ACT 

2008/2009 para a Direção da Casan. 

Temos certeza que com o esforço 

de todos e a vontade política da 

Empresa, este Acordo Coletivo será 

fechado até o & nal de maio.

Veja as principais cláusulas no qua-

dro ao lado:  

Além de outras cláusulas que não 

estão relacionadas que são impor-

tantes para o bom desempenho da 

Casan e para os/as trabalhadores/as.

Os Sindicatos entendem que o 

momento que a Casan está passan-

do facilitará um acordo que atenda 

as reivindicações dos/as trabalha-

dores/as como forma de reconheci-

mento pela Empresa.

Propostas dos
Sindicatos

Contraproposta
da Casan

Manutenção do ACT 
2007/2008

Altera de 60 para 30 dias a 
complementação Aux.Doença 
- reajusta Plano de Saúde - al-

tera Aux. Educação

Abono de Férias e Natalino 
de R$ 600,00 cada um

Reajuste pelo INPC = 5,9%

Vale Alimentação de 
R$ 17,00

Reajuste pelo INPC = 5,9%

Pagamento de 1,23% do 
PCS (merecimento)

Não paga

Anuênio de 1% limitado a  
42% do salário

Não paga

CASANPREV - proposta da 
Comissão Paritária

Sem resposta

Participação nos lucros de 
forma isonômica

Conforme ACT 2007/2008

Plano odontológico 
efi ciente

Sem resposta
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Lucro da Casan enche os bolsos dos Diretores

C A M P A N H A   S A L A R I A L

D
epois de muitos anos a Casan 

conseguiu alcançar índices 

positivos na sua administra-

ção. Achamos isso muito bom, pois só 

através de uma empresa forte é que 

vamos tirar nosso sustento e atender 

nossos clientes de forma e& ciente e 

com qualidade.

No momento de distribuir os lucros, 

parece que estamos no tempo dos 

feudos. Os senhores feudais & cavam 

com o que tinha de mais valioso e o 

povo com aquilo que menos valia. A 

exemplo disso, na Casan, os Diretores 

estão ganhando R$ 30 mil e os/as 

trabalhadores/as apenas R$ 413. Até 

parece que  todo este lucro não teve 

a participação dos/as trabalhado-

res/as.

Por isso lutamos por uma sociedade 

mais justa e igualitária, que não seja 

capitalista. O que vemos é a verda-

deira essência do capitalismo, poucos 

ganham muito e muitos ganham 

pouco. 

Repudiamos a Direção da Casan 

que tomou esta infeliz decisão, onde 

no mínimo o que deveriam fazer 

é distribuir de forma mais justa ou 

reinvestir todo este dinheiro no sis-

tema, pois há locais que nem pintura 

receberam, para serem chamados de 

Nova Casan.
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