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ACT CASAN: PRIMEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÃO
OCORRE EM MEIO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
No dia 20 de maio, o Senge-SC, o Sindiquímica e o SASC participaram da primeira rodada de negociação
para o ACT 2020/2021 com a diretoria da Casan. A reunião ocorreu em um contexto nunca presenciado
ao longo história da Companhia, em meio a uma pandemia, sem perspectiva de término da situação e
de seus impactos nos negócios da empresa, enfim, um ambiente rodeado de incertezas.
Por questões sanitárias, foi solicitada a presença de apenas um representante por sindicato, os quais
foram representados por Daniel Crippa (presidente em exercício do SENGE), Felipe Alves (representante
do Sindiquímica) e Daniela Lopes (presidente do SASC). Pela Casan participou o diretor administrativo
Evandro Martins, o gerente de recursos humanos Alexandre Amorim, a chefe da divisão de Cargos e Salários Lydia Bez e a advogada Graziela Moreira Pisa. Evandro iniciou a reunião falando obre a situação complicada que a empresa vivencia em decorrência da pandemia e da perda de faturamento associada. Ao
término de sua fala, foi apresentada aos representantes dos sindicatos proposta de ACT que é praticamente o mesmo ACT 2019/2020 assinado no ano passado. A grande diferença foi a ausência da devida
recomposição salarial da inflação no período de maio/2019 a abril/2020, ou seja INPC = ZERO.
A íntegra da proposta pode ser acessada no link a seguir: https://bit.ly/2XjKlzp

Depreciação e desrespeito
Sabe-se que há pretensões políticas de congelamento salarial do funcionalismo público do país, como
se isso fosse a solução da crise financeira em que o Brasil se encontra, mas não vamos entrar nesse
mérito. O fato é que, além de não fazermos parte da administração pública direta, nossa empresa tem
apresentado bons resultados financeiros e muito disso é fruto do engajamento, união e transpiração da
nossa categoria. A depreciação do nosso poder de compra, com a negativa do reajuste salarial, parece no
mínimo desrespeitosa e esse foi o posicionamento repassado à diretoria durante a reunião.
Logicamente, reconhecemos o momento delicado e estamos atentos aos desdobramentos políticos e
sociais em curso, não ignoramos o que está ocorrendo, mas também não achamos adequado negociar
as cláusulas financeiras neste momento de incerteza. Na reunião de ontem à tarde apresentamos uma
solicitação de prorrogação do acordo vigente por mais 90 dias a partir de 31/05, na expectativa que ao
longo deste tempo se clareie um pouco mais o cenário nebuloso para que se possa discutir as cláusulas
financeiras sobre um terreno mais firme, com base em dados concretos.
A diretoria da Casan sinalizou com a possibilidade de estender a vigência do ACT atual somente por mais
30 dias e não mais do que isso, manifestando ser uma demanda do Conselho de Administração para que
a negociação seja rápida, ou seja, para que se negocie em meio a um ambiente de incerteza.

Assembleias e tecnologia
Como não poderíamos deixar de trazer à tona, alguns assuntos do momento também foram debatidos,
com destaque para a ausência de diálogo entre a diretoria e os trabalhadores, principalmente no que se
refere ao regime de trabalho remoto e à reestruturação.
Em virtude da quarentena e do distanciamento social iniciados em meados de março, não conseguimos
realizar nossas assembleias em tempo para elaboração da pré-pauta de reivindicações antes da data-base. Esta dificuldade de elaboração das assembleias é algo que teremos que superar através do uso da
tecnologia para poder deliberar sobre nossas reivindicações e analisar as propostas apresentadas pela
empresa.
Estamos trabalhando na elaboração da pauta de reivindicações e também para definir a melhor maneira
para estabelecer esse canal de discussão e deliberação com a categoria, sugestões para a pauta de
reivindicações podem ser encaminhadas para o e-mail actsengecasan@gmail.com . Em breve entraremos em contato para dar andamento ao processo de negociação.
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