
A 
D i r e t o r i a 
do Sintae-
ma-SC, jun-

tamente com os 
Representantes da 
Intersindical, for-
maram uma comis-
são de negociação, 
com 2 representan-

tes do Sintaema-SC, 2 representantes da Intersindical, 1 as-
sessor jurídico e 1 técnico do DIEESE  para o ACT 2009/2010. 
Esta comissão vem se reunindo com o Diretor Administrati-
vo da Casan, Antonio Varella do Nascimento, e técnicos da 
GRH duas vezes por semana, às terças-feiras às 9h e às quar-
tas-feiras a partir das 16h.

Até o momento tivemos algumas reuniões, onde propu-
semos para a Casan a manutenção de nossa data base no 
mês de maio e a prorrogação do ACT 2008/2009. Diante de 
nossa proposta, a Casan nos respondeu com uma carta de 
intenções, inclusive divulgou na intranet da Empresa, con-
cordando com a prorrogação do ACT até 30/05 e mantendo 
a data base.

Na mesma proposta que recebemos, a categoria também 
deve ter conhecimento que a Casan já adianta a posição de 
algumas de nossas reivindicações. Veja no quadro ao lado.

Até este momento foram essas as principais cláusulas, 
dentre outras, discutidas na comissão.

Aprovamos um Plano de Lutas para esta Campanha Sala-
rial que estipulava a data limite de até 30/04 para a Casan 
apresentar uma proposta. Divulgaremos no próximo infor-
mativo Bomba D´Água o calendário de Assembleias Regio-
nais para discutir e deliberar sobre os rumos da Campanha 
Salarial. 

Este processo de negociação do ACT não é tarefa fácil, exi-
ge persistência e perseverança de todos.

O momento é de mantermos a unidade da categoria em 
torno de nossos objetivos a + m de se obter um bom ACT, 
que garanta reposição salarial, ganho real nos salários, Nova 
Escala Salarial com avaliação de desempenho conforme o 
PCS, novo plano odontológico, além da manutenção das 
demais cláusulas do ACT 2008/2009.

A Diretoria da Casan solicitou aos Sindicatos a suspensão 
das negociações no período de 11 a 15/05. A próxima reu-
nião de negociação ocorrerá no dia 20/05, já que os Direto-
res da Casan encontram-se em viagem pelo Estado.
Vamos à luta!
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Sindicatos e Casan estão em negociação
NEGOCIAÇÃO DO ACT 2009/2010

CLÁUSULAS CASAN SINDICATO

Manutenção do 
ACT 2008/2009

Atende com 

alguns avanços

INPC Paga o INPC do período – 5,83%

Abono Natalino Repassa o INPC. 

Portanto, fi cará em 

R$ 464,46

Nossa proposta é 

R$ 800,00

Gratifi cação de 
Férias

Repassa o INPC, 

fi cando em R$ 

478,59

Nossa proposta é 

R$ 800,00

Nova Escala 
Salarial

A Casan pretende 

contratrar uma 

empresa de consul-

toria para elaborar 

um novo PCS, bem 

como uma Nova 

Escala Salarial

Não concordamos 

com isso

Plano de Saúde A Casan quer 

aumentar em 100% 

nossa participação 

no plano

Achamos que até 

13% (valor do 

reajuste do novo 

contrato) é 

possível

Plano 
Odontológico

A Casan mantém o plano, mas 

precisamos aguardar até julho, quando 

se encerra o contrato com a atual 

empresa e após discutir um novo plano 

odontológico.

Participação 
nos Lucros

Concorda com a formação de uma 

comissão e dispõe 5% do lucro líquido 

para ser distribuído para os 

trabalhadores

Vale 
Alimentação

Repassa o INPC 

- o valor do vale 

vai para R$ 16,00

Nossa proposta é 

R$20,00


