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CAMPANHA SALARIAL 2016

REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO: NADA DE NOVO
Basicamente este foi o resultado da reunião de
negociação ocorrida nesta quinta 14/04.
O diretor Arnaldo Venício de Souza, alegando
que o presidente Valter Gallina está de férias, mais
uma vez afirmou que ainda não há resposta da Casan para as cláusulas de natureza econômica.
Os representantes da Casan limitaram-se a reafirmar que a Empresa manterá as cláusulas do ACT
2015/2016 sem alterações, exceto as cláusulas: 19ª
Terceira reunião de negociação termina sem muitos avanços.
- Jornada de trabalho nas ETA’s/ETE’s - 12 x 48 - para
manter só com nova redação; 33ª – Vale alimentaFALTA DE VONTADE POLÍTICA DA
ção – concorda em conceder no período de licença DIREÇÃO DA CASAN PARA AVANÇAR
paternidade; 45ª - Alteração no PCS – apresentarão
Mais uma vez reafirmamos que para avançar na
redação, na próxima reunião, para conceder uma
negociação, de largada é preciso garantir a manutensub-referência de 1,64% para empregados com esção do ACT vigente e quitar o INPC e, na sequência,
pecialização em nível técnico.
discutir melhorias para as demais cláusulas. Não há
qualquer possibilidade de discutir o pagamento parNOVA REUNIÃO SERÁ SOMENTE
cial do INPC. Como afirmamos no Bomba nº 856 (veja
AQUI), não ir adiante é querer transformar isso em
BODE, isso é coisa para inglês ver.
O Diretor Arnaldo, alegando a ausência do
“O balanço da Casan indica que a empresa tem
presidente e a impossibilidade de apresentar
condições de quitar o INPC e atender outras reivinuma resposta para as cláusulas econômicas,
dicações da categoria sem ferir a saúde financeira da
propôs o cancelamento da próxima reunião,
Empresa”, afirma José Álvaro, supervisor técnico do
programada para o dia 20/04. Assim nova reuDieese.
nião acontecerá somente no dia 27/04, às 10
27/04: NESTE DIA A CASAN TERÁ QUE APREhoras.
SENTAR UMA PROPOSTA COMPLETA E DECENTE.

DIA 27/04

PARA AVANÇAR SERÁ PRECISO MUITA LUTA. A UNIDADE É A CHAVE DA VITÓRIA!
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