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CONTRAPROPOSTA

CLÁUSULAS CASAN SINDICATOS

Manutenção do 

ACT 2008/2009

Atende com 
alguns avanços

INPC Paga o INPC do período – 5,83%

Abono Natalino R$ 464,46 R$ 650,00

Grat. de Férias R$ 478,59 R$ 650,00

Política de 

Recursos 

Humanos

Pretende contratrar 
uma empresa de 
consultoria/ 
novo PCS

aNova Escala Salarial 
aProgressão Vertical 
aPrêmio por conclu-
são de pós, mestrado 
e doutorado

Plano de Saúde É possível reajuste de 13%

Plano 

Odontológico

Em julho novo plano nos padrões da 
Uniodonto

Participação 

nos Lucros

Comissão Paritária para defi nir novos 
critérios em até 90 dias

V. Alimentação R$ 16,00 R$ 17,50 

Abono 

Produtividade

sem resposta 10% do incremento 
da arrecadação entre 
2008 e 2009

Eleição do Rep. 

Trab. Conselho

sem resposta incorporar resolução 
009/09 no ACT

Aux. Educação nova redação manter ACT anterior

Cláusulas Novas

CLÁUSULAS CASAN SINDICATOS

Jornada de 6 horas 

p/ manutenção

só Chapecó/
manutenção

4 Superintendências

Licença 

Maternidade

aguarda parecer 
jurídico

6 meses, conforme 
nova lei federal

Escala Férias sem resposta aplicar

Atestado Médico 

p/ Acompanhante

sem resposta aplicar

Fim das 

Terceirizações

sem resposta Concurso Público

Unifi cação das 

Diárias

sem resposta aplicar

Ouvidoria sem resposta incluir no ACT

NEGOCIAÇÕES ESTÃO DIFÍCEIS
PRECISAMOS AVANÇAR
N

a última reunião realizada dia 28/05/09  en-

tre a Casan e a Comissão de Negociação 

dos Sindicatos não houve grandes avanços, 

principalmente nas cláusulas econômicas e de uma 

Nova Escala Salarial. Da nossa contraproposta que en-

tregamos para Casan não tivemos ainda uma resposta 

satisfatória.

Os Sindicatos estão fazendo todo o esforço possível 

para chegar a um acordo satisfatório para os trabalha-

dores. O problema é que a Casan está usando demais 

as seguintes frases: “Não tem dinheiro”,  “Não é possí-

vel”,  “Não há interesse” ...

O importante desta negociação é que o ACT 

2008/2009 está prorrogado até 30 de junho. Aliás, não 

íamos admitir qualquer tipo de corte nos nossos bene-

fícios.

Nas assembleias que estão acontecendo por todo 

o Estado a categoria vem rejeitando a proposta da Ca-

san.  Também nas assembleias os trabalhadores estão 

aprovando a data limite de até 30 de junho para se 

chegar a um acordo satisfatório, caso contrário, pode-

remos realizar uma Assembleia Estadual para de) nir os 

rumos da Campanha Salarial.

Vale lembrar que nossas negociações com a Casan 

estão recheadas de histórias positivas de perseveran-

ça, con) ança na Diretoria do Sindicato e com as táticas 

ajustadas conforme a situação atual de cada momento. 

Só evoluímos com a intensa mobilização dos trabalha-

dores. Este ano devemos acompanhar todos os passos 

de) nidos em assembleias, nos informativos e no site 

do Sindicato. A unidade e disposição de luta é funda-

mental para alcançar nossos objetivos.

Campanha Salarial 2009/2010


