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CASAN APRESENTA CLÁUSULAS PARA ACORDO, MAS

AINDA ESTÁ MUITO LONGE DO QUE A CATEGORIA MERECE

N 
a tarde do dia 30 aconteceu 
mais uma rodada de nego-
ciação, entre o SINTAEMA-

SC e a Direção da CASAN.
Mesmo sendo prioridade para 

A Cláusula 32ª do ACT 
2010/2011 prevê a distri-
buição  de 5% do lucro líqui-
do apurado no exercício de 
2010.
Infelizmente, o balanço con-

tábil da CASAN de 2010 foi 
negativo em cerca de R$ 11 
milhões.
Desta forma, não haverá 

distribuição de lucros para os 
acionistas, administradores e 
empregados.
Cabe registrar que, até pou-

cos dias, as  informações da-
vam conta que o balanço de 
2010 teria um saldo positivo, 
um pouco maior do que o 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS/ 2010

a Empresa    dis-
cutir  o   reajuste   
de   16%    proposto    
pela  Unimed  e  que  
ainda tenha como 
objetivo aumentar 
nossa participação 
no custeio do Plano 
de Saúde, a CASAN 
concordou em man-
ter 17 cláusulas do 
ACT 2010/2011. São 
as seguintes:

1) Liberação para 
assembleias, 2) 

Proteção coletiva, 3) Acesso às 
informações, 4) Repasse de men-
salidades, 5) Quadro de avisos, 6) 
Adicional de sobreaviso, 7) Re-
ciclagem tecnológica, 8)  Políti-

ca sobre AIDS e alcoolismo, 9) 
13°salário proporcional – auxílio 
doença, 10) Processo de trabalho, 
11) Prevenção de LER e DORT, 12) 
Exames médicos, 13) Vale trans-
porte,  14) Produto de proteção 
solar, 15) Implantação dos turnos 
ininterruptos de revezamento, 
16) Eleição do Representante no 
Conselho de Administração, 17) 
Licença maternidade.  

Esperamos que, para as próxi-
mas reuniões, a CASAN nos apre-
sente cláusulas de cunho econômi-
cos,  como:   RECUPERAR  O 
INPC,   GANHO  REAL   DE    
SALÁRIOS, AUMENTO NOS 
ABONOS, AUMENTO NO 
VALE ALIMENTAÇÃO   entre   
outras. 

apurado no ano de 2009.
Entretanto, como a CASAN 

perdeu em 2ª instância a ação 
de execução, impetrada pela  
FUCAS, cobrando  dívidas de 
empréstimos não pagos pela 
CASAN na década de 1990, a 
Empresa foi obrigada a pro-
visionar no balanço cerca de 
R$100 milhões. 
Vale destacar que, o               

dinheiro   emprestado  pela   
FUCAS a CASAN era do Pro-
grama de Auxílio Desemprego 
(PAD), ou seja, o dinheiro era 
nosso.
Somos favoráveis a realiza-

ção de  um acordo para equa-

cionar o problema. Porém, o 
mesmo necessita contemplar 
os trabalhadores, legítimos 
donos destes valores.
Aliás, caso as  Diretorias da 

CASAN, duran-
te  os  Gover-
nos de  Paulo 
Afonso, Amin 
e Luís Hen-
rique, tives-
sem tido o 
bom senso de 
nos ouvir, com 
certeza  não 
teria chegado 
a este triste 
fi m. 


