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REUNIÃO COM PRESIDENTE PODE DEFINIR 
RUMOS DA CAMPANHA SALARIAL

A
pós a reabertura das nego-
ciações, no mês de junho, 
com a  de� nição de uma 

nova Comissão de negociação, 
por parte da Casan para discutir a 
Nova Política de Recursos 
Humanos, � nalmente  parece 
que estamos chegando à reta � nal 
das negociações. 

Foram    realizadas     várias     reu-
niões, onde debatemos  temas 
complexos, relativos à alteração 
do PCS, o que exigiu grande es-
forço de elaboração dos Dirigentes 
Sindicais, bem como do assessor 
jurídico do Sindicato, Prudente 
de Melo, do supervisor técnico do 

Dieese em SC, José Álvaro de Lima 
Cardoso, do Conselheiro Jucélio 
Paladini  e também dos represen-
tantes da Casan.

 Até o momento, podemos ava-
liar como positivos os resultados 
das negociações.  Progredimos  
na construção de uma  proposta 
de Progressão por Mere-
cimento (Avaliação de desem-
penho); na  manutenção da Pro-
gressão por Antiguidade 
a cada dois anos; na mudança 
de sub-referência (Antiguidade 
e Merecimento), passando de 
1,23% para 1,64%; na  Quitação  
do Passivo Trabalhista 

(2003/2010), no Prêmio por con-
clusão de Nível de Pós Graduação, 
Mestrado e Doutorado e na consti-
tuição de uma Comissão pari-
tária para discutir outra questões 
relativas ao PCS.

Entretanto, essas vitórias ainda 
são insu� cientes para a categoria. 
Parte importante das reivindica-
ções dos trabalhadores ainda pre-
cisa ser discutida com a presidên-
cia da Casan. Por isso, amanhã 
(21/07), a partir das 16h, os Diri-
gentes do Sintaema reunirão com 
o presidente  Walmor de Luca, 
para debater pontos importantes, 
ainda em aberto nas negociações. 
Aguardamos com boas expectati-
vas esta reunião. A Nova Políti-

ca de Recursos Humanos 
está próxima da realidade. Walmor 
de Luca poderá deixar esse grande 
legado para a Empresa.

Os trabalhadores querem uma solução!

*Implantação da Nova 

Escala  Salarial   com   
reajustes no piso e no teto;

*Reajuste do Plano de Saúde;

 *Criação da Caixa de As-

sistência, para, entre outras 
tarefas, administrar o plano do 
pessoal da ativa e aposenta-
dos pela Casanprev, sendo a 
Empresa a patrocinadora;

*Avaliação de desempenho 
a cada dois anos. A Casan 
propõe a cada três anos.

O que fi ca para 

decidir com 

Walmor de Luca:

Atenção! Prorrogação do 

ACT 2009/2010 até 

o dia 15/08.


