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FALA!

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

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

Jornalista Responsável: Mylene Margarida MTb/SC 00318 JP   -   Diagramação: Acerte Comunicação

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

NEGOCIAÇÕES  2016 SEM AVANÇOS
Na última sexta-feira, dia 08, reuniram-se para a primeira rodada de 
negociações do ACT 2016/2017, os representantes da Casan, o Dire-
tor Administrativo, Arnaldo Venício de Souza, o Assistente de Dire-
toria, Antônio de Sá, a Gerente de Recursos Humanos, Rita Volpato, 
a Chefe da Divisão de Cargos e Salários, Mariana Moreira Carmes, e 
os representantes da INTERSINDICAL, Carlos Abraham, Coordena-
dor e vice-presidente do Senge, Afonso Coutinho de Azevedo, dire-
tor do Saesc, Djalmir Hipólito da Silva, diretor do Sindecon e o Técni-
co em Edi�cações Rafael Wagner, que acompanhou a negociação.

Nessa primeira rodada negocial os sindicatos e a equipe da Casan 
repassaram todas as clausulas novas da Pauta de Reivindicações das 
categorias, que foram negadas em sua maioria pela empresa. Algu-
mas clausulas �caram sob análise para as próximas rodadas. São 
elas: Participação nos Lucros ou Resultados; Titulação de especiali-
zação a nível técnico; Critérios de rescisão de contrato de trabalho; 
Valor das diárias e Responsabilidade Técnica dos sistemas. Considerando o discurso da empresa é espe-
rada a negativa para todas essas clausulas.

Na reunião, o Diretor Arnaldo externou antecipadamente que nem mesmo o INPC estará garantido no 
reajuste das clausulas �nanceiras, direito inalienável do empregado, diante do crescente aumento do 
custo de vida. Só com esse fato podemos antecipar  uma negociação difícil nesse ano.

Considerando a crise econômica, os sindicatos tem plena consciência da situação, mas, entendem que 
a empresa nada fez para melhorar a gestão e os resultados da empresa, como a rede�nição de nova 
estrutura organizacional, do número de diretorias e de funções comissionadas; a de�nição de um per�l 
técnico para as funções comissionadas. A política de gestão pro�ssional Administrativa, Comercial e 
Operacional é premissa básica para a melhoria do desempenho da empresa.

VAMOS FICAR ATENTOS E MOBILIZADOS!

O quê?
Reajuste,

nem pensar!


