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Primeira reunião de negociação do ACT. 2015/2016 
termina sem contraproposta por parte da CASAN

Na primeira reunião de negociação, reali-
zada no dia 07 de abril, saímos sem uma con-
traproposta por parte da CASAN. Além de não 
ter nada para apresentar aos sindicatos o Dire-
tor Administrativo, Arnaldo de Souza, ressaltou, 
através de alguns dados, que já tivemos ganhos 
econômicos nos últimos períodos e que, para a 
empresa, está ficando alto o custo da folha de 
pagamento e dos benefícios que recebemos.

Diante da falta de uma contraproposta por 
parte da CASAN, ficou decidido em reunião que 
vamos repassar todas as cláusulas na próxima 
reunião, marcada para o dia 09/04, com os inte-
grantes da comissão de negociação dos sindica-
tos e da CASAN.  Por parte do Sintaema, a mesa 
estava representada pelo presidente, José Oli-
veira Mafra, e o diretor de comunicação, Odair 
R. da Silva. Pela Intersindical está o coordena-
dor, Carlos Abraham, o presidente do Sintec, 
José Carlos Coutinho,o diretor do Saesc, Afonso 
Coutinho de Azevedo e Fernando Figueiredo, do 
Sincópolis.

Direção da Casan não apresenta uma contraproposta.

Não será com o discurso sobre os avanços 
que tivemos ou com os compromissos financei-
ros da CASAN que iremos deixar de lutar pela 
manutenção de tudo o que já conquistamos e 
por novos benefícios financeiros e sociais, até 
porque, segundo o balanço da CASAN de 2014, 
divulgado no jornal Diário Catarinense do dia 
24/03, a Casan teve um lucro líquido de R$ 74,7 
milhões, um acréscimo da ordem de 80% em re-
lação ao ano anterior. 

É importante ressaltar que nós trabalha-
dores (as) da CASAN temos participação di-
reta nesse resultado e, portanto, merecemos 
o reconhecimento através de nossas reivindi-
cações, como:
•	 Aumento	real	de	salário;
•	 Aumento	 nos	 benefícios	 como	 vale	
alimentação,	 abono	 natal/férias,	 gratifica-
ção	para	dirigir,	conclusão	de	curso,	auxílio	
creche	e	educação,	entre	outros;
•	 Continuidade	na	 implantação	da	 jor-
nada	de	6h,	com	ampliação	para	as	áreas	ad-
ministrativas	e	comercial	da	empresa,	além	
de	uma	série	de	novas	conquistas	sociais.

Companheiros (as), nossa pauta é extensa e 
para chegarmos a um bom acordo para os tra-
balhadores (as) será necessário muita unidade e 
disposição para a luta. 

Queremos urgente uma resposta da CASAN 
sobre a pauta que entregamos. 

JUNTOS	SOMOS	MUITO	MAIS	FORTES!

www.sintaema-sc.org.br
sintaema-sc.org.br
http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/nome-dos-beneficiarios-pdvi_4232.pdf

