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Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CASAN
SAESC - SINTEC/SC - SINDFAR/SC

FALA!

INTERSINDICAL e Casan reúnem-se 
para mais uma rodada de negociação.

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SAESC - SINTEC/SC - SINDFAR/SC

Foram realizadas até agora 3 rodadas negociais, sendo que com exceção da última no dia 24, todas 
foram conjunta com todos os sindicatos onde foram passadas todas as cláusulas das pautas de 
todos os sindicatos, e a última no dia 24 �cando encaminhado as discussões especí�cas das cate-
gorias da Intersindical. 

Na rodada do dia 17/04 a CASAN entregou para os sindicatos uma contraproposta o�cial da em-
presa para o ACT 2019/2020. Nessa proposta a CASAN oferece a manutenção do ACT anterior, com 
aplicação do INPC para todas as cláusulas com impacto �nanceiro; a manutenção da comissão das 
faixas salariais, da comissão de reestruturação e da comissão de contrato de gestão e o Programa 
de Participação nos Resultados; a alteração do PCS possibilitando a redução do horário de traba-
lho para 6 horas com redução de 25% no salário para quem se interessar; Alteração da cláusula do 
Horário Flexível, permitindo que a carga horária passa a ser de no mínimo 3 e no máximo de 5 
horas por período. Nas demais cláusulas da nossa pauta não houve avanço. 

Na última quarta-feira, dia 24, reuniram-se os representantes da Casan, o Diretor Administrativo, 
Evandro André Martins, a Gerente de Recursos Humanos, Mariana Moreira Carmes e a Chefe da 
Divisão de Cargos e Salários, Lidia Pereira Bez Fontana, e os representantes da INTERSINDICAL, 
Carlos Abraham, Coordenador, Afonso Coutinho de Azevedo, Diretor do SAESC, Mauro César 
Miranda, Vice-Presidente do SINTEC-SC, Lino Gilberto da Silva, Diretor do SINTEC-SC e a Presidente 
do SINDFAR-SC, Fernanda Manzinni.

Na mesa os sindicatos sinalizaram que falta avançar no ACT, e apontaram por exemplo algu-
mas cláusulas:

   Alteração do PCS permitindo a titulação de Mestrado para a categoria dos técnicos;
   Melhorias na Norma SIAD/052 de acompanhamento médico;
   Adequação da faixa salarial dos Técnicos industriais;
   Adequação da faixa salarial dos Bioquímicos;
   Adequação da faixa salarial dos cargos de nível superior para eliminar as diferenciações entre as     
categorias pro�ssionais dentro da empresa.

A diretoria �cou de nos repassar uma nova proposta global do ACT !

A HORA É DE ATENÇÃO, UNIDADE E MOBILIZAÇÃO!
Vamos aguardar a resposta da empresa para avançar no ACT 2019/2020.


