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Proposta da Casan ainda é insufi ciente

CLÁUSULAS PROPOSTA DO SINTAEMA-SC PROPOSTA DA CASAN

PLANO DE SAÚDE
ADMITE DISCUTIR AUMENTO 
NAS MENSALIDADES

MENSALIDADES: AUMENTO DE 
ATÉ 132%  -  CO-PARTICIPAÇÃO: 
AUMENTO DE 20% PARA 30%

PLANO ODONTOLÓGICO SEM AUMENTO AUMENTA AS MENSALIDADES

ACT 2010/2011
MANUTENÇÃO DO ACT 
2010/2011

NÃO MANTÉM O ACT 2010/2011 
NA ÍNTEGRA

ABONO DE FÉRIAS R$ 1.000 R$ 700

VALE ALIMENTAÇÃO R$ 26 R$ 19

ABONO DE NATAL R$ 1.000 R$ 700

CAIXA DE ASSISTÊNCIA
CONSTITUIR A CAIXA DE AS-
SISTÊNCIA

NÃO CONSTITUI

REPOSIÇÃO SALARIAL 6,30%  (EM MAIO)
3,10% EM MAIO E 3,10% EM 
JANEIRO/2012

AUXÍLIO CRECHE
33,4% DA MENOR REF. DA ES-
CALA SALARIAL = R$ 300

R$ 300 (VALOR FIXO)

AUX. FILHO OU CÔN-
JUGE PORT. NEC. ESPE-
CIAIS

33,4% DA MENOR REF. DA ES-
CALA SALARIAL = R$ 300

R$ 300 (VALOR FIXO)

COMPLEMENTO AUXÍLIO 
DOENÇA

COMPLEMENTO POR ATÉ 90 
DIAS

COMPLEMENTO POR 30 DIAS

LIBERAÇÃO DE DIRIGEN-
TES SINDICAIS

9 LIBERADOS 5 LIBERADOS

JORNADA 12X48 HORAS
MANUTENÇÃO DO ACT 
2010/2011

NÃO MANTÉM

PRÊMIO P/ CONCLUSÃO 
DE CURSOS 

NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALI-
ZANTE: R$ 360 
NÍVEL SUPERIOR:  R$ 720

NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALI-
ZANTE: R$ 135
NÍVEL SUPERIOR:  R$ 270

1. Jornada reduzida para a manutenção e  
    atendimento ao público
2. Fim das TERCEIRIZAÇÕES
3. Anuênio/Triênio
4. Jornada de trabalho nas ETAs e ETEs
5. Aumento real de salários
6. Democratização da Casan
7. Atestado médico para acompanhante
8. Programas sociais
9. Perfi l profi ssiográfi co profi ssional
10. Quebra de caixa
11. Escala de férias
12. Ponto facultativo
13. Horário fl exível
14. Unifi cação do valor das diárias
15. Auxílio transporte
16. Periculosidade moto e equipamento  
      pesado
17. Celular/veículo Casan
18. Ajuda de custo
19. Gratifi cação por acúmulo de função
20. Insalubridade/periculosidade
21. Critérios para rescisão do contrato de  
      trabalho
22. Doação de sangue
23. Acervo bibliográfi co
24. Aquisição de equipamentos para defi - 
     cientes e  portadores  de  necessidades 
     especiais
25. Caixa de Assistência
26. Acessibilidade para pessoas portadoras  
      de defi ciência
27. Produtividade
28. Ouvidoria
29. Garantia de emprego para o empregado  
      aposentado
30. Manutenção  de  fi liação  automática 
      para o pessoal do PDVI com vínculo.

Só a mobilização garantirá um bom ACT

N
a última reunião com a Casan, 
dia 13/05, pouco se avançou 
na proposta de Acordo Co-

letivo. Na ocasião, os representantes 
da Empresa propuseram o INPC 
de 6,30%, parcelado em duas 
vezes (a primeira de 3,10% em 
maio/2011 e a segunda de 3,10% 
em janeiro/2012), aumento de 
R$ 2 no vale-alimentação e au-
mento de R$ 580 para R$ 700 
nos abonos de férias e natalino. 
O Sindicato entende que a proposta 
apresentada pela Casan ainda é muito 
rebaixada. Precisamos avançar  em 
diversos  pontos  do  ACT, como  a 

constituição  da Caixa  de  As-
sistência,  o  vale-alimentação, 
o INPC  integral, a   liberação   
de dirigentes,   entre   várias  
outras cláusulas econômicas e 
sociais.

É hora de atenção e muita unidade 
para garantirmos o fechamento de um 
acordo que atenda as expectativas da 
categoria! Nesse sentido, nos dias 19 
e 20/05 a Direção Estadual do SIN-
TAEMA-SC estará  reunida  em Flo-
rianópolis  para  discutir  os  rumos 
da Campanha Salarial. A próxima 
reunião de negociação está agendada 
para o dia 23/05, às 14h.

Falta vontade política e sensibi-
lidade para a Casan aplicar es-
sas cláusulas:

CLÁUSULAS NOVAS



O servidor que se desligar da 
Casan pode manter o Plano de 
Saúde, nas condições praticadas 
atualmente, pagando o valor in-
tegral do plano por pessoa e/ou 
dependente, além da co-par-
ticipação, como estipulado em 
ACT, na porcentagem de 20%.

O  prazo  para  manifestar in-
teresse pela manutenção do 
benefício é de 30 dias, a contar 
da data em que o benefi ciário 
recebeu ou fez a comunicação 
de seu desligamento. Para isso, 
deve procurar a operadora de 
saúde contratada pelo emprega-
dor e informá-la de que irá arcar 
com a integralidade dos custos. 
Essa condição terá prazo deter-
minado de um terço do tempo 
em que o ex-empregado fi cou a 

Região Oeste

SINTAEMA-SC realiza reunião com trabalhadores 
e inaugura sub-sede na Região Oeste

O Presidente do SINTAE-
MA-SC Odair Rogério 
da  Silva  esteve   em  

Chapecó no dia 12/05  onde  realizou  
uma reunião com a categoria. O en-
contro teve  como  objetivo discutir o 
andamento  da  Campanha  Salarial, 
criando o espírito de mobilização, 
além de alertar os trabalhadores sobre 
o futuro da Casan no Governo Rai-
mundo Colombo.

A noite, o Sindicato realizou uma 
atividade festiva com a categoria e 
diversas lideranças sindicais da região 
para   apresentar  a  nova  estrutura  

do SINTAEMA-SC  que  deverá for-
talecer a atuação dos trabalhadores da 
Casan e dos movimentos sociais no 
Oeste Catarinense.

Foto 1: Reunião dos trabalhadores 

da Casan em Chapecó

Foto 2: Inauguração da sala do 

SINTAEMA-SC em Chapecó
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ele vinculado, podendo utilizá-
lo por período mínimo de 6 me-
ses e máximo de 24 meses, ex-
tinguindo-se automaticamente 
em caso de novo emprego. 

Aponsentadoria 

por invalidez

O último  ACT implementou re-
gras para continuidade do plano 
de saúde aos empregados afasta-
dos por invalidez a partir de 
01/05/2004, limitado a 60 me-
ses e desde que o benefício não 
se torne defi nitivo. No entanto, 
aqueles que se aposentaram an-
tes desse período poderão discu-
tir judicialmente a manutenção 
do seu plano, tendo em vista que 
o contrato não foi rompido. 

Fique atento

� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  	 � � � � � � � � � � � � � � �
Este  benefício  está  previsto 

pelo  PCS,  no  item  3. 7. 13.  
Ele  corresponde  ao  pagamen-
to de  2,5  (dois  e  meio)  do  
salário piso  da  Casan,  pagos  
aos servidores  pelos  serviços 
prestados  a  mesma,  durante 

sua  vida  profi ssional.  Devem 
receber  aqueles  que  se  apo-
sentaram  por   tempo  de ser-
viço,  por  velhice, por  invalidez  
ou  sucessor legítimo  em  caso 
de  morte  acidental  ou  natural  
de servidor.

No  próximo  dia  30/06  entidades  
dos   movimentos   sociais  e  sindi-
cal,  articuladas  com   a  Coorde-
nação   dos   Movimentos   Sociais   
de  SC, realizarão  a  2ª  Marcha  Ca-
tarinense dos  Trabalhadores. O  ato  
será realizado  conjuntamente  com  
a  Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura  de  SC (Fetaesc)  que  
organiza  mais uma edição do Grito 
da Terra. 

Entre as principais reivindicações 
de trabalhadores urbanos e rurais es-
tão itens relativos à política agrícola 
(assistência técnica, crédito), a refor-
ma agrária, a jornada de trabalho de 
40h/semanais e o fi m do fator previ-
denciário.

Marcha Catarinense dos Trabalhadores 2010.

A libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores - Karl Marx


