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Textos  & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva e Jucélio Paladini.

EXPEDIENTE

Fetiche da mercadoria
Campanha salarial 

A nova contra-proposta da CASAN, apresentada 
no dia 17, avança em alguns aspectos, entretanto, 
continua insuficiente, pois ignora cláusulas impor-

tantes da pauta construída pelos trabalhadores. Esta 
também é a posição da INTERSINDICAL. A direção 
tenta vender gato por lebre. Observe:  

A reposição integral do INPC é essencial, pois 
incide sobre o fundo de garantia e é uma incorpo-
ração permanente ao salário. Além disso, abono 
não é política de salário. O pagamento de 13º, que 
a diretoria oferece, não é nenhuma concessão: é 
obrigação. Qualquer empregador tem que pagar 
até dezembro. 

Reafirmamos a necessidade do fortalecimento 
da FUCAS, instrumento construído pelos trabalha-
dores. 

A diretoria estadual do SINTAE estará reunida na 

sexta-feira, 19, para definir os rumos da campanha 
salarial. Será definido um calendário de mobilização 
e de reuniões nos locais de trabalho. O momento 
é de mobilização. Precisamos nos manter unidos 
para garantir nossos direitos. O acordo sempre foi 
construído com muita discussão e união da catego-
ria. Não deixaremos nos enganar por uma proposta 
furada. Se necessário for, iremos à greve. 

Uma nova reunião de negociação acontece na 
quarta-feira, dia 24, às 9 horas. Reafirmaremos a 
necessidade de manutenção do ACT 2005/2006.

A enganação
- O tal abono de R$ 1.600, na verdade, é um abono de R$ 318. Confira: conforme 
o ACT 2005/2006, os trabalhadores receberam R$ 800 de quitação da progressão 
por antiguidade (R$ 400 em dezembro de 2005 e R$ 400 em fevereiro de 2006), 
além de R$ 400 de gratificação de férias. 

- Dos R$ 400 restantes, ainda temos que deduzir o INPC (3,34%), PCS (1,23%) 
e resíduo 2003/2004 (2,5%), totalizando 7,23%. Se aplicarmos essas perdas no 
menor salário, o tal abono oferecido pela CASAN fica em torno de R$ 318.

Reduções
- Aumenta participação no plano de saúde e odontológico em 2% mensais sobre 
o salário fixo
- Reduz a complementação do auxílio-doença
- Fim da gratificação de férias
- Reduz o percentual das horas-extras


