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Mais uma vez, demonstrando boa vontade para viabilizar um Acordo, 
os Dirigentes do Sintaema e da Intersindical, na segunda-feira, 20 de 
maio, entregaram ao Diretor Arnaldo de Souza Venício a contra proposta 
(acesse o site www.sintaema.org.br e veja o documento). Após a entrega 
da contra proposta, na quarta-feira, 22 de maio, foi realizada mais uma 
reunião de negociação, e a nossa expectativa era receber uma proposta 
que merecesse análise mais detalhada. Infelizmente, não foi o que nos 
foi apresentado, e assim não obtivemos praticamente nenhum avanço.

Campanha Salarial - ACT 2013/2014
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Na cláusula do Plano de saúde, 
o bode só mudou de lugar, saiu 
da mesa, mas está escondido 
atrás da porta da mesma sala, fe-
dendo e pronto para dar o bote.
Na contra proposta entregue 

à Diretoria da Casan, o Plano 
de Saúde deve ser renovado 
por um ano para titulares e de-
pendentes. Aceitamos a cor-
reção de 12% (doze por cento) 
nas atuais mensalidades que 
pagamos e também a con-
stituição de uma Comissão 
Paritária para a realização 
de estudos mais aprofunda-
dos sobre possíveis alterações 

 praticamente nenhum avanço.

no plano. Eventuais alterações 
somente deverão ser implanta-
das se acordadas na Comissão 
e com aprovação da categoria 
e do Conselho de Administra-
ção. Porém, a proposta da Di-
retoria é diferente. Na verdade, 
só prorroga a renovação até o 
fi nal dos trabalhos da Comissão, 
27 de julho,após esta data, a Di-
reção exige dos trabalhadores, 
o pagamento da parte da fatura,  
além de não garantir o Plano 
de Saúde aos dependentes. 
ISTO É INACEITÁVEL.

PLANO DE SAÚDE: O Bode
continua VIVO

INPC, AUMENTO REAL...
Nas demais cláusulas quase nada sofreu algum avanço, Re-
posição Salarial - 50% em maio e 50% em novembro, Au-
mento Real de Salários nem pensar, Vale Alimentação -R$ 
28,00 em maio e R$ 29,00 a partir de novembro, Abonos de 
Férias - poderá chegar ao valor de R$ 900,00 , outras cláu-
sulas econômicas até o momento se aplicará apenas o INPC.

E O CABIDE 
CONTINUA

Quanto a reestruturação adminis-
trativa da Casan, redução de dire-
torias, de funções comissionadas, 
assessores, terceirizações, parece 
que isto nada existe para a Casan.
Basta acabar com este imenso 

cabide, que sobrará dinheiro para 
garantir um Acordo Coletivo de-
cente melhorando as condições 
de trabalho dos empregados 
para atender bem a população.

AVANÇAR NA 
LUTA

Necessitamos dar passos adi-
ante em nossa mobilização e 
luta, para que possamos ar-
rancar um Acordo satisfatório.
Neste sentido estamos indi-

cando a realização de uma As-
sembleia Estadual com data 
indicativa para o dia 14 de ju 
nho, para que juntos possamos 
analisar e deliberar sobre os ru-
mos da Campanha Salarial. Ou 
aceitamos a proposta ridícula 
da Diretoria ou vamos à greve. 
Até lá vamos continuar bus-
cando uma proposta decente.

QUEM LUTA CONQUISTA!


