
O 
Acordo Coletivo de Tra-

balho 2009/2010 foi 

assinado na Matriz, às 

15h da última sexta-feira, dia 10/07. 

Representaram o Sintaema-SC o Pre-

sidente Odair Rogério da Silva e os 

Diretores Mário Dias e José Mafra. 

Também estavam presentes os re-

presentantes dos outros Sindicatos 

que compõem a categoria. O Presi-

dente da Casan, Walmor de Luca, e o 

Diretor Administrativo, Antonio Va-

rella do Nascimento, representaram 

a Empresa.

Durante o ato da 

assinatura do ACT, 

Odair expôs a ne-

cessidade urgente 

da criação de uma 

Nova Política de 

Recursos Humanos 

através da reformu-

lação do Plano de 

Cargos e Salários 

(PCS), com avaliação 

de desempenho, progressão salarial 

e descrição de atividades dos cargos. 

Já o Presidente da Casan destacou o 

momento difícil que a Casan atraves-

sa devido às inúmeras municipaliza-

ções.

N
a quinta-feira, dia 

09/07, em mais uma 

grande Assembleia Es-

tadual da categoria foi aprovada 

a proposta para o ACT 2009/2010 

pela maioria dos trabalhadores/as 

presentes. 

Portanto companheiros/as, o pri-

meiro tempo foi vencido: o ACT foi 

assinado. No entanto, a refor-

mulação do PCS será a próxima 

batalha que devemos travar e a 

unidade e mobilização da cate-

goria serão indispensáveis mais 

uma vez.

 Certamente não é o acor-

do que gostaríamos de 4 na-

lizar, porém foi o possível, 

considerando a fase 

difícil que a Casan 

atravessa devido às 

municipalizações e o 

retrocesso da econo-

mia mundial.

Mas apesar das di4 cul-

dades, mantivemos di-

reitos e tivemos avanços 

signi4 cativos para os trabalhado-

res/as. 

Veja na página a seguir 

as principais cláusulas.
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ACT 2009/2010 FOI ASSINADO

Walmor de Luca, Varella e Odair assinam o acordo

Assembleia Estadual



A íntegra do ACT 2009/2010 já está disponível em nossa página na internet: 

www.sintaema-sc.org.br

A
té quando a Casan vai 
continuar sendo admi-
nistrada por pessoas 

despreparadas e sem um pingo 
de educação e respeito pelos tra-
balhadores? É esse infelizmente o 
comportamento de algumas pes-

soas, como por exem-
plo a senhora Sônia. 
Sua arrogância e pre-
potência chegam a 
superar o Diretor “Ba-
naneira”, que muito 
mal causou aos traba-
lhadores da Casan.

Veja o caso da ETA 
de Barra Velha, onde 
é possível implantar 
jornada de 12x48, evi-
tando assim que ser-
vidores tenham que 
viajar 80 km por dia. 
Mas a jornada não é 

aplicada porque a intransigência 
da senhora Sônia não permite.

E o Superintendente Pedro Paulo 
Chiminello e o Diretor Carlos Ho-
egen? Só ouvimos reclamações 
desses 2 paraquedistas, que não 

têm competência para contratar 
uma telefonista, imagina admi-
nistrar uma Empresa. 

Em viagem pelas Agências do 
Norte, os Dirigentes do Sintaema-
SC ouviram reclamações e mais 
reclamações desses 3 cidadãos, 
inimigos da Casan e seus traba-
lhadores.

Outro exemplo: o município de 
Barra Velha foi municipalizado e 
novamente voltamos a adminis-
trá-lo. Apesar disso, o aspecto da 
ETA continua péssimo. Então Su-
perintendente Pedro Paulo onde 
está o projeto de revitalização da 
estação? O senhor sabe do que 
estamos falando!

Pois é companheiros, é de pes-
soas assim que a população ca-
tarinense e os trabalhadores da 
Casan  não precisam.

aCorreção do INPC 
integral - 5,83% apli-
cado no mês de julho 
e o retroativo de maio 
e junho em vale ali-
mentação no valor de 
R$ 350,00 para todos 
trabalhadores;
aVale alimentação 
de R$ 16,00 o tíquete e 
extensivo para licença 
especial e licença ma-
ternidade;
aAbonos de Natal e 
de Férias de R$ 550,00 

cada um;
aConcessão no mês 
de fevereiro de 2 sub-
referências aos traba-
lhadores que estiverem 
até a referência 25;
aPlano de saúde para 
o aposentado por inva-
lidez (para o titular);
aCompromisso de 
em até 150 dias ter um 
projeto para o PCS e 
junto com os Sindica-
tos ajustar o Plano;
aConstituição de 

Comissão Paritária para 
discutir a PLR;
aProjeto piloto na 
Agência de Chapecó 
de jornada de trabalho 
de 6 horas na manu-
tenção (segunda a 
sexta-feira);
aBuscar através de 
um novo contrato, um 
plano odontológico 
com ampliação de 
coberturas de procedi-
mentos, com dentistas 
credenciados em todos 

os municípios em que 
a Casan está presente;
aLicença maternida-
de pelo período de 6 
meses;
aPiso salarial de 
ingresso dos cargos de 
Desenhista Projetista 
e Téc. Seg. do Trabalho 
elevado para a refe-
rência 25 a partir de 
1°/07/2009;
aManutenção das 
demais cláusulas do 
ACT anterior.

Confi ra como fi caram as principais cláusulas do acordo:

ACT 2009/2010

A incompetência e arrogância andam soltas 
na Superintendência de Rio do Sul


