
Calendário das assembléias regionais 

Regional Data Horário Local 
Florianópolis 08/11 08:30 Auditório da Catedral 
Joinville 08/11 08:30 ASCAN 
Lages 08/11 08:30 ASCAN 
Tubarão 08/11 13:30 CASAN 
Criciuma 08/11 14:00 CASAN 
Rio do Sul 08/11 14:00 CASAN 
Chapecó 12/11 08:30 CASAN 
Videira 12/11 08:30 ASCAM 
Balneário Camboriú 12/11 08:00 CASAN 
São Miguel 12/11 14:00 CASAN 
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EXPEDIENTE

Passados 16 dias da ultima reunião de negociação,
onde a direção da empresa apresentou uma proposta
na mesa de negociação, mas não formalizou, exatamen-
te com objetivo de voltar atrás em  algumas clausula.

Finalmente depois de exaustivas negociações, a di-
reção da CASAN, voltou atrás e formalizou ao SINTAE a
proposta anteriormente apresentada.

A proposta é basicamente aquela aprovada pela ca-
tegoria na assembléia estadual no dia 21/09. Cabe ago-
ra a categoria democraticamente decidir se aceita ou
rejeita a proposta.

 Neste sentido, o SINTAE realizará assembléias regi-
onais com a categoria para discutir e deliberar sobre a
proposta. O sindicato apresentou sua pauta de reivindi-
cações em março deste ano. Entretanto, as negociações
só começaram após a conquista da garantia de empre-
go. Conheça os principais pontos da proposta:

Reposição salarial: Reposição salarial de 3% a partir
de 11/04  para os trabalhadores da ativa e aposentados
pelo PIA. Em maio de 2005 será discutido o resíduo do
INPC;

Abono: Abono de R$ 520,00 pagos em vale-alimenta-
ção em duas parcelas de R$ 260,00 nos meses de janei-
ro e fevereiro de 2005, como forma de pagamento do
retroativo a maio/04;

Progressão salarial por merecimento: 1,23% a partir
de 11/04 a título de progressão por merecimento con-
forme P.C.S;

Gratificação de férias: Fim da gratificação de férias
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de 25%. A partir de agosto/04 a CASAN Pagará R$ 600,00
de abono em  vale-alimentação no mês de férias;

Remuneração da hora extraordinária: Pagamento
de 70% sobre as horas extras em dias normais e 100%
domingo e feriados;

Compensação dos dias parados: Devolução do des-
conto dos dias parados no mês de novembro, com com-
pensação  dos dias durante as férias ou assiduidade;

Liberação dos dirigentes sindicais: Liberação de
nove dirigentes sindicais (atualmente são cinco libera-
dos e mais três dias por ano por dirigente);

Turnos ininterruptos de revezamento: Estabeleci-
mento de comissão paritária para definir os turnos inin-
terruptos de revezamento e discussão do horário flexí-
vel;

Vale-refeição: O valor do vale-refeição será de R$
12,00;

Plano de Saúde: A contribuição dos trabalhadores
nos exames aumenta de 15% para 20%. Nas consultas
médicas aumentam de 20% para 25%.

Complementação auxílio-doença: Manutenção do
complemento com a constituição de uma junta médica
para reavaliação dos casos.

Ações de demissões: A CASAN desistirá das 27 ações
onde requer a demissão de 520 trabalhadores;

As demais cláusulas do ACT 2004 ficam mantidas:
Implementação de um Plano de Incentivo a Aposenta-
doria/PDV.

Confira a proposta na integra na pagina do SINTAE
www.sintae.org.br

Pauta
Discussão e deliberação sobre a pro-

posta para acordo coletivo 2004/2005

Dia 09 e 10/11
Participe da eleição

do SINTAE


