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CAMPANHA SALARIAL 2015 - SEGUNDO TEMPO

COMISSÕES PARITÁRIAS EM AÇÃO
No Acordo Coletivo deste ano ficou esta-

belecido a constituição de três Comissões Pari-
tárias, com caráter propositivo, para num prazo 
de 120 dias, elaborar propostas no sentido de 
buscar melhorias referentes à:  

1) Faixas Salariais dos cargos; 
2) Adicional de Insalubridade; 
3) Prêmio por conclusão dos cargos de Técni-

cos de Nível Médio e de Nível Superior. 
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1) FAIXAS SALARIAS DOS CARGOS 

A Comissão tem como objetivo analisar 
e elaborar propostas visando adequar o sa-
lário dos trabalhadores (as) da categoria, em 
cada cargo, em relação a outras empresas do 
gênero. 

O trabalho tem como base uma pesqui-
sa de mercado realizada entre março/abril 
deste ano em algumas empresas afins.

As discussões estão na fase de análise da 
pesquisa e definição da metodologia a ser 
seguida. A matéria é complexa e polêmica, 
visto que envolve faixas salariais, escala sala-
rial, sistema de carreira, etc.. A tarefa exigirá 
muito trabalho desta Comissão. 

Com o objetivo de concluir os trabalhos 
desta Comissão, o prazo será prorrogado por 
até 180 dias. 

<<Acesse a Portaria nº 639 na íntegra 
AQUI e saiba mais>>

Composição da Comissão 

Representantes da Casan: Sidnei José Junckes, 
Antonio K. S. de Sá, Rita de Cássia F. Volpato e 
Mariana M. Carmes. 

Representantes do Sintaema: Jucélio Paladi-
ni, Leandro A. Carvalho, Neri M. de Souza e 
Ubiratan dos S. Vieira.

Cláusula 45ª do ACT 2015/2016

http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/scan0001_4728.pdf
http://www.sintaema.org.br/imagens_adm/documentos/scan0001_4728.pdf
http://www.sintaema.org.br/arq_acts/act-2015-2016.pdf


2) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

A Comissão tem como objetivo realizar estu-
dos  sobre a viabilidade de efetuar o pagamento 
do adicional de insalubridade tendo como base de 
cálculo não o salário mínimo regional, mas sobre 
outro valor maior.

Os trabalhos  desta Comissão estão em fase 
mais avançada.

Cerca de 1350 trabalhadores (as) desen-
volvem suas atividades em ambientes insalubres, 
o que ocasiona uma série de problemas de saúde 
(a curto, médio e longo prazo) e exige do trabal-
hador que utilize recursos para tratamentos de 
saúde. Por isso entendemos que o pagamento do 
Adicional de Insalubridade, de 20% ou 40%, deve 
ser calculado, no mínimo, sobre o piso salarial do 
cargo do empregado (a). 

Cláusula 50ª do ACT 2015/2016

Composição da Comissão

Representantes da Casan: Tatiana V. P. Wal 
Dall, Cristiane Thomaz, Osvaldo F. Junior, José 
C. Pereira, Hélio Martins e Antônio K. S. de Sá. 

Representantes do Sintaema: Nazareno da 
S. Pereira, Fábio M. Castanha, Genilson T. 
Gomes, Marcelo de Jesus e Silvano N. Custó-
dio. 

A Comissão tem como objetivo estudar e apre-
sentar propostas visando elevar o valor pago a tí-
tulo de conclusão de curso de nível superior e de 
técnico de nível médio para trabalhadores (as) que 
concluíram estes cursos e não estão enquadrados. 

O trabalho está na fase de pesquisa e discussão.
Aproximadamente 610 companheiros (as) 

possuem o curso de nível superior e, aproxima-
damente, 310 o curso de técnico de nível médio 
e não estão enquadrados nos respectivos cargos, 
recebendo esta gratificação. Aproximadamente 
200 trabalhadores estão estudando e logo conclu-
irão seus cursos.

São trabalhadores (as) capacitados para de-
senvolver atividades complexas e, em muitos 
casos, já realizam essas atividades, contudo, o 
salário não corresponde a função que desem-
penham. Quem ganha com isso é a empresa que 
paga pouco, mas possui um corpo de emprega-
dos qualificados.

Companheiros (as), após a conclusão dos tra-
balhos das Comissões, iniciaremos outro grande 
desafio: a luta pela implementação das propostas.

3) PRÊMIO POR CONCLUSÃO DE NÍVEL 
SUPERIOR E DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Cláusula 49ª do ACT 2015/2016

Composição da Comissão

Representantes da Casan: Alexandre A. de 
Souza, Mariana  M. Carmes,  Mariana Godoy, 
Daniel A. Nascimento, Íris L. Merizi e Lydia P. 
B. Fontana. 
Representantes do Sintaema: Thiago N. 
Oliveira, Lucas Pizzolatti, Jucélio Paladini, 
Leonardo Pereira, Marcelo de Jesus e Alexan-
dre Finco.
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Quem luta,CONQUISTA!Estas são as condições que os trabalhadores se submetem para 
desenvolver suas atividades (umidade e agentes químicos).

http://www.sintaema.org.br/arq_acts/act-2015-2016.pdf
http://www.sintaema.org.br/arq_acts/act-2015-2016.pdf

