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D
epois de várias roda-

das de negociações, 

focadas na alteração 

de pontos importantes do PCS, 

chegamos à data limite previs-

ta para o fechamento do ACT 

2010/2011.

Este processo ultrapassou a 

discussão sobre o ACT, permi-

tindo que se colocasse em de-

bate a Nova Política de 

Recursos Humanos, tare-

fa que exige esforço para elabo-

rar uma proposta que atenda 

os anseios da categoria, com 

e& ciência.

Neste sentido, durante as úl-

timas semanas, o Sindicato tem 

se reunido com a Comissão for-

mada para discutir a PRH. Na 

reunião do dia 25/06, a Casan 

& cou responsável pela apresen-

tação de uma proposta global, 

entregue ao Sintaema no & m 

da tarde do dia 29/06.

Tendo em vista a complexi-

dade da matéria, os Dirigentes 

Sindicais, juntamente com a sua 

assessoria jurídica e econômica, 

estão analisando o documento 

entregue e buscando elaborar 

uma contraproposta. 

Entre outros, alguns pontos que 
precisam mudar e/ou avançar:

* Reajuste no piso e no teto da 
escala salarial;

* Avaliação de Desempenho: é 
necessário fazer ajustes relativos 
aos conceitos e metas globais e 
individuais;

*Plano de Saúde:  inaceitável a 
proposta da Empresa de reajustes 
com índices em até 100%;

*A Casan insite em retirar bene-
fícios do PCS como licença com 
vencimentos e adicionais de subs-
tituição, insalubridade e periculo-
sidade;

*Quer aplicar o INPC somente a 
partir de 01/07/2010.

É importante muita unida-
de da categoria neste mo-
mento, onde a possibilidade 
de vitória está cada vez mais 
próxima. O objetivo da Ca-
san é modi& car o PCS como 
um todo, o que no entendi-
mento do Sindicato é desne-
cessário. Basta uma boa atu-
alização, com escala salarial, 
avaliação de desempenho e 
criação/agrupamento/extin-
ção de cargos. Considerando 
a complexidade e os ajustes 

a serem feitos nos ítens do 
PCS mencionados, o Sindica-
to solicitou a prorrogação do 
ACT 2009/2010 por mais 30 
dias.

Infelizmente, a Casan não 
teve a sensibilidade su& cien-
te para entender a necessida-
de de um prazo maior para a 
implantação de uma Política 
de Planos de Cargos e Salá-
rios justa e e& ciente. Portan-
to, o ACT será prorro-

gado até 15/07.

Atualizar o PCS para aumentar e garantir 

os direitos dos trabalhadores
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PRECISA AVANÇAR
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