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VAMOS A LUTA POR AVANÇOS NO ACT
Foram quatro reuniões de negociação (dia 07, 

09, 13 e 14 de abril) e nada, quase nada, de avan-
ços.Na última reunião houve consenso por parte 
da comissão de negociação do Sintaema (José Ma-
fra, Genilson Gomes e Odair R. da Silva) e da Inter-
sindical (Afonso Coutinho e José Carlos Coutinho) 
de que não adianta ficar na mesa de negociação 
sem uma proposta oficial por parte da Empresa.

Na avaliação dos dirigentes, baseada nos rela-
tos por parte da Casan, os membros da comissão 
de negociação dos sindicatos entendem que a pro-
posta apresentada pela empresa está muito longe 
daquilo que merecemos e pretendemos.

 Além dessas cláusulas econômicas citadas 
na tabela (ao lado), que são insuficientes ao nos-
so pleito, tentamos melhorar e avançar em outras 
cláusulas sociais, contudo, a Empresa pouco aten-
deu as nossas reivindicações.

É  importante lembrar que a Casan alcançou 
um lucro líquido de cerca 75 milhões e os trabalha-
dores foram determinantes para garantir esse re-
sultado. Essa indicação de só repassar o INPC para 
a categoria não pode e não vai ficar assim! Vamos 
lutar pelos nossos direitos!

Vamos nos mobilizar em todas as Agências da 
Casan para exigir melhorias na proposta informa-
da, até agora, pelo diretor administrativo, Arnaldo 
de Souza. Essas informações ainda não são oficiais, 
é fruto de mesa de negociação. Segundo o diretor, 
a proposta oficial será apresentada até o dia 23 de 
abril. 

Companheiros (as), nossa batalha está apenas 
começando. Como nos anos anteriores, com mui-
ta unidade e mobilização vamos lutar pelos nossos 
objetivos. Portanto, permaneçam em alerta!

VAMOS À LUTA!

Reunião de negociação, realizada no dia 14 de abril, per-
manece sem avanços.

 SINDICATOS CASAN
Aumento real de salário – 5%

Jornada de 6 horas

Aumento do Vale Alimenta-
ção, abono natal/férias, auxílio 
creche, auxílio educação, auxílio 
funeral, conclusão de curso, 
gratificação para dirigir, cônjuge 
ou filho portador de necessi-
dades especiais, entre outras

Produtividade / PLR

Anuênio – 1%

Acelerador de carreira 3,31% 
de 01.05.2012 a 30.04.2015

Aumento nas faixas salariais 
(pisos e tetos)

Inflação (INPC) de 01.05.2014 
a 30.04.2015

NÃO
NÃO

INPC

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM 
100% do INPC

Acompanhe na tabela, abaixo, as propostas dos 
Sindicatos e da Casan:


