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Depois de muita pressão e
uma grande mobilização, na tar-
de de quinta-feira, 16 de dezem-
bro, o acordo coletivo de traba-
lho 2004/2005 foi novamente assi-
nado. Representando as partes
assinaram o acordo o presidente
e o vice do SINTAE, Jucélio Pala-
dini e Odair Rogério da Silva, res-
pectivamente, o diretor adminis-
trativo da CASAN, Laudelino Bas-
tos e Silva, e, finalmente, o presi-
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dente da CASAN, Walmor De
Luca.

Centenas de trabalhadores
participaram da assembléia que
aprovou a proposta (com nenhum
voto contrário e apenas três abs-
tenções) enviada pela direção da
CASAN na manhã do dia 16 de
dezembro. A redação sofreu mí-
nimas alterações em razão do
Conselho Político e Financeira
(CPF).

De Luca quis repetir a tentati-
va de golpe de Vieirinha (José
Carlos Vieira) em 2001. Isto
quando não cumpriu o acor-
do assinado no último 19 de
novembro. Entretanto, teve a
mesma resposta, trabalha-
dores mobilizados e unidos,
com um sindicato articulado
e responsável na negociação.

Frente à gravidade da si-
tuação, a negativa da direção
da empresa em cumprir o
acordo, a diretoria do SINTAE
reuniu-se em 03 de dezembro
para discutir sua estratégia. Daí
resultou a intensa e unitária mo-
bilização da categoria, a denún-

cia nos veículos de comunicação
e a articulação institucional, inclu-
sive com o Ministério Público.

O processo de negociação des-
te ano foi semelhante ao de 2003.
Entretanto, muitos mais foram os
desafios da categoria em 2004, a
exemplo da luta contra as demis-
sões. A unidade dos trabalhado-
res na discussão e no encaminha-
mento da luta articulada à orien-
tação acertada dos dirigentes sin-
dicais foram essenciais nas con-
quistas obtidas. A categoria tam-

bém aprovou o estado de alerta
até o dia 28 de dezembro, caso
até esta data o acordo não seja
cumprido na folha de pagamen-
to, a greve começa no dia 29.

Odair, presidente eleito do SINTAE

Centenas de trabalhadores participaram da assembléia

Reposição salarial
    * Reposição salarial de 3%

a partir de novembro para os tra-
balhadores da ativa e aposenta-
dos com vínculo ao PAD. Excluí-
do o parágrafo que previa a dis-
cussão do resíduo em 2005. Po-

Veja as principais cláusulas do ACT 2004/2005. O grifo em azul demonstra as
alterações aprovadas pela assembléia do dia 16/12.

rém, nada impede que a discus-
são seja retomada pelos traba-
lhadores, sua concretização de-
pende do grau de mobilização.

Progressão salarial por
merecimento

    * 1,23% a partir de novem-
bro a título de progressão por
merecimento de acordo com o
Plano de Cargos e Salários;
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Abono (gratificação de férias)
    * Fim da gratificação de féri-

as de 25%. Esta foi convertida em
um abono de R$ 600,00, pago em
vale-alimentação quando da en-
trada férias.

Remuneração da hora
extraordinária

    * Pagamento de 70% sobre
as horas extras em dias normais,
a partir de agosto de 2004;

Abono
    * Abono de R$ 520,00 pagos

Representantes da CASAN e do SINTAE assinam acordo
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   O SINTAE deseja a todos os trabalhadores na CASAN e a seus
familiares um feliz natal. Espera que 2005 seja um ano repleto de
realizações, paz e felicidade, na certeza da renovação das crenças
e dos sonhos.

A direção da empresa tem fei-
to uso abusivo da instalação da
comissão paritária, da cláusula da
garantia de emprego, para discu-
tir situações que não se caracte-
rizam como falta grave. Ou seja,
desrespeitam a garantia de em-
prego, por duas vezes confirma-
da pela Justiça do Trabalho.

A intenção é clara, demitir. Pois
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as decisões das comissões, na
maioria dos casos, inclusive por
unanimidade, são por punições
ou advertências. Estas podem
ser feitas sem a instalação da co-
missão paritária. O mais grave é
que a diretoria da CASAN, em al-
gumas situações, não tem cum-
prido a decisão da comissão pa-
ritária. Em Florianópolis no de
2003, por exemplo, a comissão

havia decidido pela punição e a
empresa demitiu o trabalhador.
Porém, comprovada a irregulari-
dade, este já foi reintegrado.

O SINTAE informa que está to-
mando as providências jurídicas
e políticas para acabar com a vio-
lação da garantia de emprego. A
situação é inaceitável.

em vale-alimentação
em duas parcelas de
R$ 260,00 nos meses
de janeiro e fevereiro
de 2005, relativo à
data-base de maio de
2004;

Compensação dos
dias parados

    * Devolução do
desconto dos dias pa-

rados no mês de dezembro com
reposição dos dias durante as fé-
rias ou no gozo da assiduidade;

Liberação dos dirigentes
sindicais

    * Liberação de nove dirigen-
tes sindicais (atualmente são cin-
co liberados e mais três dias por
ano por dirigente);

Implantação dos turnos de
ininterruptos de revezamento

    * Estabelecimento de comis-

são paritária para definir os tur-
nos de revezamento ininterruptos
e discussão do horário flexível;

Vale-refeição
    * O valor do vale-refeição

será de R$ 12,00, a partir de no-
vembro de 2004;

Complementação do auxílio
doença

    * Manutenção do comple-
mento com a constituição de uma
junta médica para reavaliação
dos casos após 30 dias da licen-
ça. Fica garantido o pagamento
retroativo da diferença para aque-
les que estavam fazendo jus ao
auxílio.

Implementação de um Plano
de Incentivo a Aposentadoria/
PDV

Desistência das ações de de-
missão.

Ficam mantidas as demais clá-
usulas do ACT 2004.


