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SINTAEMA ORIENTA CATEGORIA 
SOBRE O AUXÍLIO EDUCAÇÃO
O auxílio educação é um direito discutido a exaustão e 

aprovado há anos em nossos acordos coletivos e, constan-
temente, aperfeiçoado pelas partes envolvidas, sendo uma 
das cláusulas de extrema importância,  vigente no atual ACT 
2014/2015. É preciso salientar que esta cláusula, além de 
imprimir o respeito do poder concedente à CASAN, ajuda 
a empresa a aprovar investimento em forma de emprés-
timo no exterior. 

Consideramos um avanço importante quando a dire-
toria da CASAN compreende a relevância e a legitimidade 
do papel social que o investimento na formação e educa-
ção desempenha na sociedade e no corpo funcional da 
empresa.  Não querendo adentrar neste mérito, contudo, 
basta olhar para as empresas e corporações modernas, 
públicas ou privadas, que veremos um visceral investi-
mento na educação e formação de seus trabalhadores.  

Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Constatamos 
que a solicitação legítima dos pretendentes ao auxílio 
supracitado, vem sendo indeferido – na sua maioria - e 
tratado com certa banalização, justamente por aqueles 
que teriam a obrigação de estimular e  impulsionar o 
aprimoramento educacional do corpo técnico da em-
presa que, em nosso entendimento,  esta seria a princi-
pal missão da UniCASAN. 

Orientamos a todos trabalhadores e trabalhadoras 
que enviem suas solicitações de auxílio educação, 
por meio de ofício direcionado a UniCASAN ou por 
email (lnascimento@casan.com.br), com cópia para 
o SINTAEMA (juridico@sintaema.org.br), mesmo 
aqueles que tiveram seus pedidos indeferidos an-
teriormente. E aqueles que já procederam desta 
maneira e tiveram seus pedidos negados formal-
mente, solicitamos que nos enviem para que pos-
samos tomar as providências cabíveis. O SINTAEMA, 
já  mandou ofício a diretoria da CASAN, com cópia  
a  UNICASAN  para que os referidos pedidos sejam 
também respondidos formalmente, contemplando 
uma melhor interpretação da cláusula. 

A CASAN desenvolve atividades de logística de trans-
portes, armazenamento de materiais, suprimentos 
e operação, atendimento ao público, comerciais, 
entre outras. Na atividade de engenharia estão cor-
relacionados: cálculos, medição, macromedição, en-
genharia química, desenho e projetos, materiais, er-
gonomia, mecânica de manutenção, elétrica, etc.. Na 
área de administração temos atividades contábeis 
de bens e serviços, licitações, recursos humanos, 
relações públicas e várias outras divisões correlacio-
nadas.  Isso sem contar atividades de outros profis-
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sionais liberais como: 
químicos, bioquímicos, 
biólogo, técnicos em 
saneamento, de segu-
rança, em agrimensura, 
advogados,  jornalista, 
contadores, assistente 
social, entre outros.

Veja a cláusula terceira sobre o auxílio educação (ACT 
2014/2015):
A CASAN concederá a seus empregados um auxílio fi-
nanceiro equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos 
custos com matrícula/mensalidade/anuidade de cur-
sos: ensino técnico profissionalizante, tecnólogo, espe-
cialização em curso técnico e graduação de nível supe-
rior, desde que o curso esteja relacionado com o cargo 
e/ou atividades desenvolvidas pela empresa.  
Para pós-graduação (especialização, mestrado e douto-
rado), o curso deverá estar correlacionado com a fun-
ção do empregado na empresa, com direito ao mesmo 
auxílio financeiro e demais regras estabelecidas neste 
acordo.


