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CATEGORIA APROVA NOVA PROPOSTA 
DE  ACORDO APRESENTADA PELA CASAN

Depois de muitas mobilizações, paralisações, de-
cretação de estado de greve e greve pela categoria, na 
Assembleia Estadual do dia 23/06, e de ratificação nas 
assembleias regionais realizadas dias 07 (manhã e tar-
de) e 08/07 (manhã), a direção da Casan remeteu ao 
Sindicato, no dia 08, às 12h15, uma nova proposta.

Diante deste fato, a direção do Sintaema começou 
a submeter a proposta para avaliação da categoria nas 
assembleias convocadas para a tarde do dia 08 e con-
vocou novas assembleias nos locais em que já haviam 
sido realizadas.

Após avaliar a conjuntura política, a mobilização 
da categoria para enfrentar a greve, as possibilida-
des de avanços e/ou retrocessos com uma greve, a 
categoria de forma soberana deliberou por ampla 
maioria a aprovação da proposta da Empresa. Fo-
ram 311 votos favoráveis a proposta da Casan, 90 
contrários e 25 abstenções, ou seja, 73% votaram 
pela aprovação e 21,1% pela rejeição.

 

Trabalhadores(as) da Grande Florianópolis aprovam a 
proposta da Empresa, em Assembleia realizada no CIOM. 

CORAGEM E DETERMINAÇÃO 
FEZ AVANÇAR A PROPOSTA

Certamente não foi a proposta que desejávamos 
e que merecemos, mas foi a possível neste momen-
to de retração da economia nacional, onde pouquís-
simas categorias conseguiram aumento real.

Além da manutenção das conquistas do ACT. 
2014/2015, uma de nossas principais bandeiras era 
a manutenção e ampliação da jornada de trabalho 
de 6 horas para toda a categoria. No início das ne-

gociações, a direção da Casan não admitia escrever 
no ACT. nem mesmo a manutenção, já conquistada 
em 2014, muito menos a ampliação. Basta perceber 
que, lamentavelmente, a intersindical no dia 15/06 
aprovou a proposta de acordo sem a garantia desta 
cláusula.

Mas com garra e muita disposição de luta conse-
guimos manter e avançar a jornada de 6 horas para, 
no mínimo, mais 04 Agências de médio porte, po-
dendo ser implantada em mais algumas. 

Subimos mais um degrau na luta pela redução da 
jornada de 6 horas. Acreditamos que não avançamos 
mais, sobretudo na área administrativa, porque mui-
tos (as) companheiros (as) desta área não aderiram 
em massa às mobilizações e, especialmente, porque 
a direção da Intersindical não ousou lutar, ir adiante.

Que fique o ensinamento para as próximas ba-
talhas!!



ACT 2014/2015  ACT 2015/2016 (ATUAL)

Reajuste Salarial  5,81% (INPC)  8,34% (INPC integral) 
Vale alimentação R$ 34,00 R$ 38,00 (11,76% de aumento)
Abono de Natal R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 (20% de aumento)
Gratificação de Férias R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 (20% de aumento) 
Auxílio creche R$500 R$ 500 + 8,34% = R$ 541,70
Auxílio ao Empregado com filho ou côn-
juge portador de necessidades especiais

R$500 R$ 500 + 8,34% = R$ 541,70

Gratificação - Acúmulo de função de mo-
torista

R$ 450,00 R$ 450 + 8,34% = R$487,53

Gratificação - Acúmulo de função de Op-
erador de equipamento pesado

R$ 475,00 R$ 475 + 8,34% = 514,61

Prêmio de conclusão de Nível Técnico R$ 186,89 R$ 186,89 + 8,34% = 202,47
Prêmio de conclusão de Nível Superior R$ 373, 79 R$ 373, 79 + 8,34% = 404,96
Promoção por titulação
Especialização 
Mestrado 
Doutorado

Especialização ( 5% )  5% + 1,64 = 6,64%
Mestrado (10%) 10% + 1,64% = 11,64%
Doutorado (10%) 10% + 1,64% = 11,64%

Manutenção de todas as conquistas do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015

PROPOSTA DA CASAN

  Obs.: Os dias de paralisações não serão descontados.

Além do já ficou definido, outras questões im-
portantes ainda serão objetos de discussão e apre-
sentação de proposta pelas Comissões Paritárias, 
que serão constituídas pelo ACT., com o objetivo de :

AGORA VEM O SEGUNDO TEMPO CORAGEM, FIRMEZA, CAPACIDADE 
DE LUTAR E ARTICULAÇÃO

Como sempre os patrões tentam dividir o nosso 
exército, algumas vezes alguns caem na armadilha, 
mas, felizmente, a direção do Sintaema e a catego-
ria têm firmeza e experiência bastante para não cair 
nessa armadilha. 

Fomos adiante. Além de conseguir avançar, fi-
cou o recado ao patrão e aos vacilões. Somos vaci-
nados e temperados (as) na luta. Com altivez e de 
forma autônoma sabemos escolher nosso caminho.

Mais uma vez cabe destacar a dedicação de toda 
a direção do Sindicato e da categoria que não mediu 
esforços em mais essa jornada de luta, além de ou-
tros atores que foram nossos aliados.

Também ressaltamos o papel destacado pelo 
Conselheiro PALADINI, que mesmo doente e sobre 
intensas dores, não mediu esforços até a última 
hora para junto ao presidente Gallina conseguir me-
lhorar a proposta.

AVANTE COMPANHEIROS(AS)!
QUEM LUTA, CONQUISTA!!

Estas questões, além de demandar muito esfor-
ço no estudo e elaboração de uma proposta satis-
fatória às partes, também exigirá muito esforço e 
mobilização para implantação.

1. Apresentação de proposta sobre a nova faixa 
salarial (piso e tetos dos cargos constantes no PCS);

2. Apresentação de proposta sobre a viabi-
lidade de elevação do valor pago a título de prê-
mio por conclusão de nível superior e de técnico 
de nível médio;

3. Estudo e apresentação de proposta sobre 
a viabilidade de elevar a base de cálculo para 
pagamento do adicional de insalubridade;

4. O compromisso da Casan, em até 120 
dias, é de apresentar proposta ao Sindicato para 
readequar a estrutura organizacional das Supe-
rintendências e Agências Regionais, além de ou-
tras mudanças na estrutura da empresa.


