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Alguns pontos divergentes  na 
redação  do ACT 2014/2015 
evoluíram na reunião, na manhã de 
quarta-feira (15/07), entre dirigentes 
sindicais, diretor administrativo e 
técnicos de RH da Casan. Entre eles, 
destacam-se:
- Implementação da jornada de 
seis horas em caráter definitivo e 
não experimental.
- Extinção da dedução do 
acelerador de carreira com relação 
ao percentual na descompactação.
- Pagamento  da  descompactação 
em janeiro de 2015 e janeiro de 
2016;
- Comissão paritária para estudos sobre a 
insalubridade.
Porém, outras questões acordadas na 
reunião entre o presidente Galina e o diretor 
administrativo Arnaldo, em 20 de junho, ainda 
estão pendentes. Por esse motivo, os dirigentes 
recorreram, novamente, ao presidente Galina, 
na manhã de ontem (16/07). Os diretores 
Mafra e Odair, do Sintaema, Carlos Abraham 
e Afonso Coutinho, da Intersindical, exigiram 
que a palavra fosse cumprida. Segundo os 
dirigentes, ele deve decidir sobre os prontos 
divergentes  ainda nesta semana. Entre as 
divergências estão:
- Pagamento de acelerador de carreira para 
os trabalhadores com menos de dois anos 
de empresa.

Dirigentes cobram posição do presidente 
da Casan

- Contunuidade  dos  estudos  da faixa salarial 
com pesquisa de mercado.
- Retirada do texto “sem efeito retroativo” 
da cláusula relacionada a insalubridade.
- fim imediato da escala de 4 x 2: EXIGIMOS 
A SUSPENSÃO JÁ

Retomada da mobilização
O impasse para o fechamento do ACT iniciou 
com a mudança feita pela Casan na proposta 
apresentada à categoria para ser discutida em 
assembleia estadual. Caso a Casan não assuma 
o que já estava oficializado em acordo, uma 
nova mobilização poderá ser iniciada, com 
paralisação prevista para 22 de julho (das 8h às 
10h) conforme decisão da diretoria, na reunião 
estadual que ocorreu nos dias 10 e 11 de julho. 

dirigentes em reunião, na manhã de ontem, com presidente da Casan


