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M
ais uma grande 

paralisação foi 

realizada em 

todo o Estado no dia 25/06, 

o que provocou signi# cati-

vos avanços nas cláusulas 

da proposta da Casan.

Depois de alguns meses 

de negociação a Casan for-

malizou uma proposta para 

os Sindicatos. 

Na última terça-feira, dia 

30/06, a Casan entregou for-

malmente a proposta para o 

Sintaema-SC e para a Inter-

sindical. 

Uma assembleia será mar-

cada para a proposta ser 

aprovada ou não pelos tra-

balhadores/as. 

O Sindicato irá fazer uma 

boa revisão no texto do ACT. 

Portanto, até o momento es-

tamos avaliando a proposta 

e, se necessário for, vamos 

às últimas consequências 

para garantir os direitos dos 

trabalhadores/as.

Campanha Salarial 2009/2010

Casan entrega proposta fi nal para os Sindicatos
Criciúma

CLÁUSULAS SINDICATOS CASAN

Vale 
Alimentação

R$ 17,50 ou 

R$ 16,00, mas 

neste caso 

estender para as 

férias, licença 

maternidade, 

auxílio doença e 

licença especial

R$ 16,00 e 

concede 

apenas para 

licença 

especial e 

licença 

maternidade

Abonos de 
Natal e Férias

R$ 600,00 R$ 550,00

Eleição do Rep. 
Trabalhadores 
no Conselho

incorporar no 

texto a Resolução 

n° 009 de 13/04/09, 

ata n° 248

sem resposta

Veja como fi caram as principais cláusulas:

aMANUTENÇÃO das demais cláusulas do ACT 2008/2009;

a INPC de maio/2008 a abril/2009 de 5,83% incorporado 
em julho/2009 e o retroativo de maio a junho/2009 pago 
abono em vale alimentação no valor de R$ 350,00;

a ABONOS de Natal e de Férias de R$ 550,00 cada;

aVALE ALIMENTAÇÃO no valor de R$ 16,00 o ticket, esten-
dido para licença especial e licença maternidade;

a ALTERAÇÃO DOS PISOS DE INGRESSO para 88 técnicos 
de nível médio pro# ssionalizante (referência 20 para 25) e 
11 servidores de nível superior (referência 38 para 42);

aPLANO DE SAÚDE para aposentados por invalidez;

aLICENÇA MATERNIDADE de 6 meses conforme nova lei;

aAUXÍLIO CRECHE para crianças com até 6 anos ou en-
quanto matriculadas no ensino infantil (pré-escolar);

aREVISÃO DO PCS - em até 150 dias após a assinatura 

Casan formaliza proposta

do ACT, a Casan se compromete a deJ agrar processo de 
contratação de uma empresa de consultoria para elaborar 
proposta de revisão do PCS e formatação de um novo Ins-
trumento de Avaliação de Desempenho de seus emprega-
dos. Será constituída comissão paritária para análise dessas 
propostas e de# nição da forma de implementação. Após a 
conclusão dos trabalhos, a Casan concederá 2 subreferên-
cias a título de quitação do saldo do INPC de maio/2003 a 
abril/2004  aos empregados enquadrados até a referência 
25.


