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Companheiros, além das cláusulas que 
apresentamos no Bomba de nº 691, que tratam 
da DESCOMPACTAÇÃO DA ESCALA SALARIAL e da 

alteração DAS FAIXAS SALARIAIS, precisamos avançar em 
outras cláusulas. A mobilização será determinante para 
conquistar este rol de reivindicações. Este momento exige 
uma grande unidade de todos os trabalhadores da CASAN, 
seja da área operacional, administrativa ou comercial. 
CHEGOU A HORA!

SUGESTÃO DE CONTRAPROPOSTA
1 –VALE-ALIMENTAÇÃO – R$ 36,00, pagamento nas férias, 

licença saúde e horas extras quando excederem 02 horas 
diárias

2- GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO VEÍCULO/
MOTOCICLETAS - 55% da menor referência da escala salarial, 
independente da área que trabalhem.

2.1 - Constituir um fundo de auxílio-acidente para 
cobertura dos danos materiais provocados por acidentes de 
trânsito. 

2.2 – A Casan garantirá a constituição de uma Comissão de 
Trânsito, de caráter deliberativo, para análise e deliberação 
sobre problemas decorrentes de acidentes de trânsito. 

3-GRATIFICAÇÃO OP. DE EQUIP. PESADO - 65% da menor 
referência da escala salarial 

4-GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS – R$ 1.100,00
5- ABONO NATALINO – R$ 1.100.00
6- AUXÍLIO CRECHE/BABÁ – R$ 600,00 sem a necessidade 

de apresentação de comprovantes de despesas de 
estabelecimento de ensino. 

7- PRÊMIO POR CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR E DE 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - 80% e 40% respectivamente 
da menor referência da escala salarial. Constituir Comissão 
Paritária para propor formas de inclusão na remuneração 
fixa, sem prejuízo na carreira profissional. Igualmente, para 
os empregados que recebem o prêmio por titulação. 

8- INSALUBRIDADE– Pagamento sobre o piso do cargo a 
todos que trabalharem em condições insalubres

9- JORNADA DE TRABALHO – Fim da escala 4x2. Redução 
da jornada para 6 horas, de segunda a sexta, para os 
trabalhadores que atuam nas áreas de manutenção e 
atendimento ao público.

10- DESCOMPACTAÇÃO DA ESCALA SALARIAL – Aplicação 

da proposta elaborada pela Comissão Paritária, com 
aplicação durante os anos de 2014 e 2015.

11- ELEVAÇÃO DAS FAIXAS SALARIAS DOS CARGOS – 
Aplicação, em caráter emergencial, de duas referências nas 
faixas salariais dos cargos de Nível Médio e de Técnico de 
Nível Médio, sendo estas aplicadas a todos os empregados 
enquadrados nestes cargos. Aplicação de 1,64% a todos 
os empregados que não forem contemplados com a 
descompactação da escala salarial e com as faixas salariais. 

12- PRODUTIVIDADE– A título de produtividade, a Casan 
pagará no mês de junho/2014 o valor de R$ 2.000,00 a cada 
trabalhador.

13- ELEIÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO – Eleito pelos 
trabalhadores até novembro de 2014.

14-TERCEIRIZAÇÕES – Fim  das terceirizações.                      
15-REESTRUTURAÇÃO/GESTÃO DA CASAN 
16-CAIXA DE ASSISTÊNCIA – Constituir Caixa na modalidade 

de autogestão, sendo a Casan a patrocinadora.
17-PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO – A Casan pagará a 

cada 10 anos de trabalho uma remuneração
18-LICENÇA ESPECIAL – A cada três anos de trabalho, a 

Casan concederá um mês de licença especial.
19-PRÊMIO POR TÉRMINO DE VÍCULO EMPREGATÍCIO 

– A Casan pagará 2,5 salários nos moldes do PCS para os 
empregados que se desligarem da empresa por PDVI 

20 -EXAMES PREVENTIVOS – A Casan garantirá a realização 
de exames preventivos de alta complexidade para prevenção 
de moléstias graves.

21-FUNDAÇÃO CASANPREV – A Casan garantirá que os 
diretores e conselheiros da Casanprev serão escolhidos 
dentre os empregados efetivos.

22- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – Alterar os seguintes 
itens:

a)  Reduzir o peso  do quesito  METAS de 50% para 30%
b)  Elevar o peso do quesito AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL 

de 40% para 60%
c)  Excluir o fator PUNIÇÕES como impedimento para 

movimentação, progressão, decorrente da avaliação de 
desempenho

d)  Elevar de 3 para 6 meses  afastamento por licença médica, 
licenças especiais como impeditivo para movimentação, 
progressão, decorrente da avaliação de desempenho.

23-PROGRAMA DE CULTURA – Cláusula 83ª da pauta

VEJA AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DO ACT. 
2014/2015


