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2ª rodada do
ACT 2021/2022
No dia 28 de abril ocorreu a segunda rodada negocial com a direção da CASAN
com vistas ao ACT 2021/2022, com a presença dos representantes da Casan, o
Diretor Administrativo, Evandro André Martins, o Gerente de Recursos
Humanos, Alexandre Amorim de Souza, e Graziela Moreira Pisa (PG/PAT). Pela
INTERSINDICAL, Carlos Abraham, Coordenador, Mauro César Miranda,
Presidente do SINTEC-SC, Valdomiro da Silva Cardoso, Diretor do SINTEC-SC,
Suzi Mari Ipiranga Hamilka, representante do SINDECON-SC e Sandro Kazsler ,
representante do SINDFAR.
Como a proposta da empresa não foi deliberada na reunião do Conselho de
Administração do dia 26/04, o Diretor Evandro apresentou um Termo Aditivo de
prorrogação de data-base por mais 30 (trinta) dias, até 31 de maio de 2021,
mantendo a nossa data-base.
Nesta rodada foi apresentada uma contraproposta parcial com alguns
pequenos ajustes baseado no ACT vigente, como o Sobreaviso, que será
alterado para uniformizar o procedimento padrão em toda a empresa, sendo
que as cláusulas de impacto financeiro ficarão na dependência da deliberação
CA, que se reunirá no dia 11 de maio.
O Coordenador Carlos Abraham destacou alguns pontos fundamentais da
nossa pauta, como a questão de alguns ajustes no BANCO DE HORAS, as
faixas salariais dos técnicos, a isonomia das nossas categorias e a
CARGA HORÁRIA diferenciada existente na empresa, e demais cláusulas
novas da nossa pauta, não contempladas nessa 1ª contraproposta da empresa
e que devem ser tratadas no transcorrer dessa negociação.
Ficou agendado para o dia 13 de maio a terceira rodada de negociação, às
10:00h, onde esperamos um avanço negocial nesse Acordo Coletivo de
Trabalho 2021/2022.
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