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D
epois de muita negociação, na última quin-

ta-feira, em reunião com o Presidente da 

Casan Walmor De Luca, � nalizamos o ACT 

2010/2011. As reuniões com o presidente, que ocor-

reram nos dias 21 e 22/07, supriram as expectativas 

do Sindicato, permitindo que fechar um Acordo que 

contempla também alterações signifi cativas 

no nosso PCS.

As reivindicações da categoria foram aceitas. Conse-

guimos que a Avaliação de Desempenho seja 

aplicada de acordo com nossa proposta, a cada dois 

anos, e com uma comissão paritária que de� na seus 

critérios. 
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ACT NA RETA FINAL

Asseguramos a Quitação da Progressão 

Salarial 2003/2010, bem como a  implan-

tação de uma Nova Escala Salarial, que 

de� nirá novos pisos e tetos, conforme proposta 

apresentada pelo Sindicato. A Casan também se 

comprometeu com a realização de estudos referen-

tes a criação da Caixa de Assitência, para via-

bilizar um Plano de Saúde aos ativos e aposentados 

da Empresa. 

Em reunião, com o Presidente dia 26/07, a Casan 

se comprometeu em entregar a redação do 

novo ACT até quarta-feira, dia 28/07, 

onde deverá constar os critérios básicos de aplica-

ção da Nova Escala Salarial, discutidos na mesa de 

negociação, com re" exos imediatos já em outubro.

Nos dias 29 e 30/07 todos os Diretores  Estaduais 

do Sintaema deverão se reunir, em Florianópolis,  

para discutir a proposta do ACT 2010/2011 e prepa-

rar as Assembleias. Precisamos reunir toda a catego-

ria, esclarecer todos os pontos do Acordo Coletivo e 

juntos decidirmos os rumos � nais desta Campanha 

Salarial.


