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NOVA PROPOSTA DO ACT
Na sexta passada, dia 19/07, ocorreu
a 5a rodada de negociação entre a
INTERSINDICAL, SINTAEMA e a
CASAN. Nesta rodada ocorreram
alguns avanços.

REUNIÃO COM A PRESIDENTE
Nos dias 23 e 24/7 a INTERSINDICAL e o SINTAEMA se reuniram com a Presidente da Casan, Roberta Maas,
junto com o diretor administrativo, Evandro Martins, e com o diretor financeiro Ivan Gabriel Coutinho, para
avançar no ACT. Pelos sindicatos estavam presentes o Coordenador da INTERSINDICAL, Carlos Abraham, o
Presidente do SINTEC, Mauro Miranda, o diretor do SAESC, Afonso Coutinho de Azevedo, o presidente do
SINTAEMA, Genilson Teixeira Gomes e os diretores do SINTAEMA, Jucélio Paladini e Leonardo Lacerda da Silva.
Nessa reunião ficou negociado os seguintes avanços para o ACT 2019/2020:
• A alteração no PCS para incluir a TITULAÇÃO DO MESTRADO para os técnicos industriais e de nível médio.
• Os ABONOS FÉRIAS e de NATAL de R$ 1.550,00.
• Prorrogação do pagamento da gratificação transitória por dirigir veículos até abril de 2020.

A nova proposta da CASAN contempla as seguintes cláusulas para o nosso ACT:
Manutenção dos benefícios sociais do ACT 2018/2019;
INPC de 5,07% na folha de julho, retroativo a 1º de maio;
Abono Férias de R$ 1.550,00;
Abono Natal de R$ 1.550,00;
Vale Refeição/Alimentação de R$ 54,00;
Comissão paritária para estudar e analisar a escala e faixas salariais de todas as
categorias, prêmio por conclusão de graduação e descompactação na escala
salarial em virtude de aumentos no piso salarial no atual PCS;
Segue no verso

Banco de Horas: disciplinado em Termo Aditivo ao ACT;
Auxílio Educação: manutenção da redação da cláusula do ACT vigente;
Contrato de Gestão: incluído um prazo de 180 dias para elaboração de estudos;
Melhoria na Norma SIAD 040 de auxílio e licença ao empregado com filho ou cônjuge com deficiência;
Melhoria da Norma SIAD/052 para acompanhamento médico de filhos;
Alteração no PCS do item 3.22 – possibilidade de redução de 2 horas por dia e 25% do salário;
Alteração No PCS do item 3.21 permitindo o afastamento por óbito de padastro e madastra;
Alteração no PCS de Titulação de 1,64% por especialização a nível Técnico e nível médio;
Adequação da cláusula do Horário Flexível para permitir a entrada do período vespertino entre 12:00 e
14:30 horas;
Prazo de transição para abril de 2020 na Gratificação dos motoristas.

Assembleia Geral Extraordinária da
INTERSINDICAL na sexta, dia 26, às 9
horas na Matriz e às 14 horas no CIOM
Conclamamos todos os nossos representados para comparecerem na
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a ser realizada no dia 26/7, sexta-feira,
conforme abaixo, para deliberar sobre essa proposta final do ACT 2019/2020:
Dia 26/7 às 09h em segunda chamada na MATRIZ (Auditório)
Dia 26/7 às 14h em segunda chamada no CIOM (Auditório)
Dia 26/7 durante o dia, das 07h às 17h, na SRN, SRS e SRO com
Assembleia Geral Extraordinária virtual.

ATENÇÃO: Na SRN, SRS e na SRO a AGE será realizada através de uma votação virtual de
forma individualizada e fechada. Cada representado receberá durante o dia 26/7, das
07:00h às 17:00h em sua caixa postal (email) as instruções de votação eletrônica. Dessa
forma TODOS os empregados representados por esta Intersindical poderão participar
dessa deliberação do ACT nessa AGE.

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
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