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PROPOSTA (PRH) APRESENTADA PELA 
CASAN AINDA É INSUFICIENTE

Da esquerda p/ a direita: Mafra, Paladini, Prudente, 
Odair, Rubens, Rita, Sônia e Sady

- concorda em alterar a sub-referencia de 1,23% para 
1,64%;
- garante a progressão por antiguidade de 1,64% 
- concorda com a quitação do passivo de avaliação de 
desempenho, a partir de 2003 a 2010, conforme pro-
posta do Sintaema;
- cria e inclui no PCSa grati# cação para operador de 
equipamento pesado;

Estamos em mais um processo de negociação 
e os resultados podem ser positivos para a ca-
tegoria. No entanto, a batalha ainda não está 

vencida. Na última reunião (17/06), entre o Sintaema 
e Casan, para discutir a Nova Política de Recur-
sos Humanos, a Empresa apresentou uma propos-
ta que ainda é insu# ciente para os trabalhadores.

Na proposta da Casan observa-se que a Empresa tem 
o objetivo de alterar todo PCS. Para nós, tal alteração 
torna-se desnecessária, haja vista que vários pontos do 
PCS são atuais e e# cientes. 

Para a categoria é fundamental a Nova Escala 
Salarial (com aumentos no piso e no teto 
salariais); a Progressão Salarial (por me-
recimento); a Criação da Caixa de Assis-
tência, tendo a Casan como patrocionadora, e a 
Manutenção do Plano de Saúde sem Rea-
justes. Diante das negociações que estão ocorrendo, 
o Plano de Lutas continua suspenso, incluindo a data 
indicativa de Assembleia Estadual da categoria, marca-
da para o dia 23/06. 

Pontos negativos:

Pontos positivos:

Algumas propostas 
apresentadas pela Casan:

Avaliação da proposta 
da Casan

No dia 21/06 estiveram reunidos na sede do Sindi-
cato, José Álvaro de Lima Cardoso, Técnico do Dieese, 
Prudente José Silveira Mello, Assessor Jurídico do Sin-
taema, os dirigentes liberados do Sindicato e o Conse-
lheiro Jucélio Paladini, para avaliar a proposta da Casan. 
Na reunião, chegou-se a conclusão de que a proposta 
ainda é insu# ciente e que, na quarta-feira, dia 23/06, o 
Sintaema apresentará a contraproposta para a Empre-
sa, conforme já divulgada nos informativos anteriores e 
página do Sindicato. Vamos fazer um esforço para man-
ter como data limite o dia 30/06 para o fechamento do 
ACT, garantindo a atualização do PCS. É importante es-
tarmos mobilizados e manter a unidade para conquis-
tarmos a vitória. Todos à luta!

- não apresenta reajuste no piso e no teto da escala 
salarial;
- avaliação de desempenho (não realiza conforme PCS 
em vigência);
- reajuste no plano de saúde;
- quer rediscutir  a grati# cação de acúmulo de função;
- exclui servidores que estão no nível  VII da quitação 
do passivo de avaliação de desempenho, a partir de 
2003 a 2010;
- exclui do PCS uma série de benefícios, como auxílio 
creche, auxílio # lho ou cônjuge com necessidades 
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