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A Campanha Salarial deste ano nem  havia 
iniciado e em dez/jan/2013 já lutávamos 
contra a exigência da Direção de Casan que 
teríamos de pagar 50% da fatura da Unimed, 
cerca de R$ 500 mil/mês. Atualmente, 
contribuímos através das mensalidades 
com aproximadamente R$ 164 mil/mês.
Sem dúvida foi o grande bode colocado 

pela Empresa na campanha salarial deste 
ano. Atacar uma conquista histórica e 
valiosa para dificultar avanços em outras 
conquistas, além de propor o pagamento 
de 50% do INPC para novembro/2013
História muito semelhante  ocorreu nas 

campanhas salariais das décadas de 80,90 
e início de 2000. Nossa grande batalha 
era renovar a cláusula da GARANTIA DE 
EMPREGO. Pela garantia de emprego fizemos 
vários acordos coletivos sem aumento real de 
salários, congelamos o triênio (1999/2000) e nos 
obrigamos a aceitar a criação das sub referências 
(1997/1998) na época de 1,23%, hoje 1,64%, em 
troca, com muito custo, mantivemos esta valiosa 
conquista a garantia de emprego que temos hoje.
A Unimed mantém o monopólio no Estado 

tirando proveito desta situação, e a CASAN 
querendo reduzir despesas com Plano 
de Saúde dificultando assim nossa ação.

Campanha Salarial 2013/2014

Categoria aprova proposta de Acordo

Por ampla maioria, categoria aprova proposta



INTENSIFICAR A LUTA POR UMA NOVA GESTÃO
Vencido esta etapa, a categoria também deliberou que a partir de agora é necessário intensificar 
nossa luta para acabar com o cabide de Diretorias, contra a terceirização, por uma nova 
estrutura organizacional, contra as municipalizações, entre outras batalhas.

Confira as principais cláusulas: 
*PLANO DE SAÚDE: Manutenção do plano atual, com 12% de reajuste na mensalidade;

* INPC: Incorporar 3,58% retroativo a maio e 3,58% em julho;

*ABONO NATALINO / FÉRIAS: R$ 900,00 cada . Nestes dois abonos, obtivemos um ganho no 
valor de 12,5%

*VALE ALIMENTAÇÃO:  R$ 27,00 retroativo a maio, R$ 28,00 em junho, R$ 29,00 em agosto e  
R$ 30,00 a partir de outubro. Aumento real de 15,38% acima da inflação;

* Auxílio creche, Gratificação por acúmulo de função para dirigir veículos e equipamentos 
pesado, Gratificação por conclusão de curso de Técnico de Nível Médio e de Nível Superior serão 
reajustados pelo INPC – 7,16%
Acesse o site: www.sintaema e veja proposta na íntegra

Mais uma vez a mobilização e capacidade de luta da categoria foram 
determinantes para manter nossas conquistas e fazer avançar em al-
guns pontos.
Fizemos duas paralisações de 2 horas para discutir e rejeitar propos-

tas indecentes da diretoria da Casan
Depois de várias reuniões de negociação, dia 14 de junho pela ma-

nhã, a Diretoria da Casan apresentou uma nova proposta para cele-
bração do Acordo Coletivo.
Já no período da tarde de sexta, a categoria compareceu em massa à 

Assembleia Estadual para debater de forma democrática a proposta 
apresentada, analisar a conjuntura, a disposição da categoria de ir à 
greve caso rejeitasse a proposta e/ou julgamento do dissídio e  por 
ampla maioria  aprovou a proposta de Acordo apresentada pela dire-
ção da Casan.
 É evidente que esta não é a proposta que queríamos ou merecíamos, 

mas, foi a possível neste momento. Sem dúvida esta foi uma das mais 
difíceis Campanhas Salariais dos últimos anos. 
Uma  guerra  é constituída de  várias batalhas,  esta foi  uma delas e 

não saímos derrotados, dentre tantas que já travamos e com certeza 
iremos travar.

Mobilização contra a proposta do Plano 
de Saúde, realizada em frente a Casan, 
dia 25 de abril.

MOBILIZAÇÃO GARANTIU A MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS

Paralisação de 2 horas e rejeição da Proposta do Plano de Saúde, durante Assembleias realizadas em maio 
pelo Estado.


