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MAIS UMA RODADA DE NEGOCIAÇÃO 
COM A CASAN SEM AVANÇOS 

No dia 09 de abril foi realizada a 2ª reunião de 
negociação dos sindicatos com a Casan. Estavam 
presentes os dirigentes do Sintaema, Odair da Silva 
e Américo dos Santos, o coordenador da Intersin-
dical, Carlos Abraham, o presidente do Sintec, José 
Carlos Coutinho e pela Casan, a gerente de Recur-
sos Humanos, Rita Volpato, juntamente com Mari-
ana Moreira e Antonio Sá.

Nesta reunião o Sindicato procurou repassar 
cláusula por cláusula com vistas a garantir a ma-
nutenção do ACT. 2014/2015. De fato isso ocorreu 
e, portanto, fomos em busca de conquistar novas 
cláusulas. 

Como sempre, há muitas limitações por parte 
da CASAN, principalmente, quando se trata para 
novas conquistas. Tudo a duras penas. 

Algumas cláusulas sociais poderão ter ajustes e 
avanços, mas ainda é prematuro afirmar. Quanto às 
cláusulas econômicas, fomos informados que todas 
serão reajustadas somente pelo INPC, ou seja, nada 
e longe daquilo que estamos reivindicando. 

A próxima rodada de negociação com o grupo 
de trabalho ficou marcada para segunda -feira de 
tarde, dia 13 de abril. Nesta reunião devemos re-
passar toda a pauta e daí em diante exigir uma con-
traproposta concreta por parte da CASAN.

Reafirmamos que vamos à luta por essas rei-
vindicações e por outras mais. 

A CASAN obteve lucro e exigimos parte dele!

2ª Reunião de negociação dos sindicatos com a Casan termina sem 
avanços concretos.

Nós, trabalhadores (as) da CASAN, fo-
mos determinantes para que a empresa 
pudesse alcançar um lucro líquido de R$ 
74,7 milhões, portanto, exigimos parte dele 
através das nossas reivindicações, como:
• Aumento real de salário;
•	 Aumento	nos	benefícios	como	vale	
alimentação,	 abono	 natal/férias,	 gratifi-
cação para dirigir, conclusão de curso, au-
xílio creche e educação, entre outros;
•	 Continuidade	 na	 implantação	 da	
jornada de 6h, com ampliação para as 
áreas	administrativa	e	 comercial	da	em-
presa, além de uma série de novas con-
quistas sociais.

REIVINDICAMOS

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!


