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CONVÊNIOS SENGE
Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
pode usufruir dos nossos Planos UNIMED E UNIODONTO.
E mais: nossos planos são extensivos a  toda família.convenios@senge-sc.org.br

Na última quinta-feira, dia 27, a empresa Sinergia, contra-
tada pela Casan para elaboração de pesquisa salarial de 
mercado, apresentou de forma resumida, aos os mem-
bros das Comissões Paritárias das faixas salariais da 
INTERSINDICAL e do Sintaema, os dados e informações 
coletados junto às empresas pesquisadas.

Presentes no evento representando a INTERSINDICAL, 
Carlos Abraham, Raphael Ewaldo de Souza, Guilherme 
Cardoso Vieira e Afonso Coutinho de Azevedo. Represen-
tando o Sindalex, Cilene Capela.

Pela Casan, Mariana Moreira Carmes, da DICS, e o Assis-
tente da Diretoria Administrativa, Antônio Sá. Represen-
tando o Sintaema, o Conselheiro Jucélio Paladini, Janete 
Vieira e Leandro Carvalho.

Mariana apresentou a empresa Sinergia e disse que a 
pesquisa abrangeu os salários bases, bem como as vanta-
gens adicionais. Antônio alertou que o relatório �nal da 
pesquisa salarial precisa ser detalhado e analisado pelas 
comissões paritárias.

Afonso disse que a utilização dessa pesquisa para avaliar 
as faixas salariais é o instrumento adequado para revisões 
periódicas das faixas salariais de todas as categorias 
pro�ssionais da empresa.

Comissão de Gestão

Na reunião dos dirigentes da INTERSINDICAL, no dia 20 
deste mês, o Coordenador Carlos Abraham comunicou 
que no dia 14 foi protocolada carta ao Diretor Administra-
tivo Arnaldo Vinício de Souza, solicitando o início dos 
trabalhos para continuidade dos estudos de uma gestão 
pro�ssional na empresa.

Casan apresenta a pesquisa salarial de mercado

Afonso, Diretor do Saesc, sugeriu que os trabalhos da 
Comissão sejam imediatamente retomados pela comis-
são paritária, para que tenhamos um avanço na reestrutu-
ração da empresa e principalmente na busca de uma 
gestão pro�ssional.

A empresa agendou, para amanhã, dia 1º, a reunião com 
a comissão paritária. A INTERSINDICAL está alerta e 
pronta para colaborar por uma Casan pública e pro�ssio-
nal.

Horário Flexível

O administrador Afonso alertou e a INTERSINDICAL 
protocolou, no último dia em 26, carta para diretoria da 
Casan, solicitando a implementação do horário �exível já 
no primeiro dia do mês de setembro deste ano, uma vez 
que os 90 dias se darão na metade do referido mês, não 
ultrapassando, assim, os prazos acordados na clausula 
quinquagésima primeira do ACT 2015/2016.


