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Mais uma rodada de negociação 
com a CASAN sem avanços

CAMPANHA SALARIAL 2011/2012

Unidade da categoria para avançar!

N
esta terça, 05/04, 
aconteceu mais uma 
reunião de negocia-

ção. O Diretor Administrativo  
Arnaldo Venicio limitou-se a 
apresentar ao Sindicato sua 
proposta de reajuste/aumen-
to  no Plano de Saúde. A  
proposta prevê duas formas 
de reajustes: nas mensali-

dades que, variam de R$ 21 
para a menor remuneração e 
de R$ 179 para a maior remu-
neração, além de  aumento da 
co-participação de 20% 

para 30%, nas consultas e 
exames médicos.

A Direção da CASAN quer re-
passar para os trabalhadores o 
custo total do reajuste propos-
to  pela  Unimed  no valor de 
R$ 136.000/mês. 

Nosso Plano de Saúde é bom 
e com um custo atual razoável 
para os trabalhadores. Isso é 
uma conquista, fruto de muitas 
lutas da categoria. Não  vamos  
aceitar  bancar  esta  conta 
sozinhos. A Diretoria da CASAN 
tem que apresentar rapida-
mente sua contrapropos-

ta integral para a nossa 

Pauta de Reivindicações.

A próxima reunião será so-

mente no dia 19/04, para que 
a CASAN possa discutir a Pauta 
de  Reivindicações  na  reunião 
da  Diretoria  da   Empresa,   
no dia   08/04,  e  apresentar   
uma contraproposta  para  os  
trabalhadores. 

Neste período,  a  CASAN   irá  
reunir-se   também   com  os 
técnicos das áreas de manuten-
ção e operação para analisarem 
nossas reivindicações de  jor-
nada reduzida para a manuten-
ção, operação e atendimento 
ao público, além da jornada 
nas ETAS e ETES.

Não adianta vir 
com  a  velha  len-
ga-lenga  de   que  
o balanço da Em-
presa, em 2010, foi 
negativo e não dá 
para atender nossas 
reivindicações. 

A nossa parte nós 
fi zemos, ralamos 
barbaridade! Nesse 
período de suspen-
são das negocia-

ções, o SINTAEMA-SC 
irá realizar uma sé-
rie  de  reuniões nos 
locais de trabalho, 
para  informar,  ou-
vir e  mobilizar  a  
categoria.

A unidade dos 

trabalhadores é 

fundamental para  
garantir avanços 
no Acordo Coletivo 
deste ano!


