
Na última quarta-feira, dia 13, reuniram-se para a segunda 
rodada de negociação do ACT 2016/2017, os representan-
tes da Casan, o Diretor Administrativo, Arnaldo Venício de 
Souza, o Procurador Chefe do Contencioso, Haneron 
Victor Marcos, o Assistente de Diretoria, 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, Coor-
denador e vice-presidente do Senge, Afonso Coutinho de 
Azevedo, diretor do Saesc, José Carlos Coutinho, Presiden-
te do Sintec e a Assessora Jurídica do Sindfar, Tatiana 
Coelho. 
Nessa segunda rodada negocial os sindicatos e a equipe 

da Casan repassaram a manutenção das cláusulas do ACT vigente e as cláusulas desse ACT com 
alterações, que foram negadas em sua maioria pela empresa. Além das cláusulas da primeira 
rodada que �caram para análise da Casan, o Diretor Arnaldo, sem garantir o reajuste dos emprega-
dos pelo INPC, informou que as cláusulas dos planos de saúde e odontológico serão reajustados 
pelo mesmo percentual do reajuste salarial, ou seja, a Casan não concede melhoria nem nas cláu-
sulas sociais, mas já deixa clara a imposição de mais ônus para os empregados. Cláusulas de impac-
to social como vacinas para dependentes, fracionamento de férias para maiores de 50 anos e com-
plementação de auxílio doença para os aposentados, não foram contempladas na mesa.
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Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CASAN
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR

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

A HORA É DE ATENÇÃO, UNIDADE E MOBILIZAÇÃO!

Vamos retomar a negociação com a diretoria
no dia 27/4 para AVANÇAR no ACT 2016/2017

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


