
Tendo em vista 2022 ser um ano eleitoral, e no dia 5 de abril ser o prazo máximo de 
qualquer aplicação de reajuste salarial com aumento real, realizamos a nossa AGE 
no dia 31 de março para apreciar e deliberar sobre a movimentação nas carreiras 
do PCS. Foi aprovado nessa AGE o adiantamento do trabalho das faixas salariais 
para os cargos, onde a pesquisa contratada pela empresa apontou diferenças 
salariais de mercado para o cargo de Eletrotécnico e técnico em Contabilidade. 
Dessa forma foi negociado que a empresa concederá em 1º de maio o reajuste de 
3,31 % e em março de 2023 de 1,64% para todos os técnicos industriais, 
totalizando 5%, e em 1º de maio de 2022 6,72 % para os técnicos de 
contabilidade.

Desde 2017 quando foi efetivado um aumento real de 5 % para os técnicos 
industriais nas faixas salariais a Intersindical vem lutando pela recomposição dessa 
defasagem apontada na pesquisa feita na época, tanto que insistimos manter nos 
ACTs 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 essa cláusula da Comissão 
das faixas salariais. Tanto no ACT 2017/2018 como neste ACT 2021/2022 (vigente) 
não demos quitação nesse passivo, a partir de agora o trabalho continua neste ano 
junto à Comissão Paritária.
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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
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CASAN
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

MAIS UM AUMENTO
REAL NAS FAIXAS

SALARIAIS

PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2022/2023 DA 
INTERSINDICAL APROVADA e ENCAMINHADA

As categorias representadas pela Intersindical aprovaram a pauta de reivindicações 
2022/2023 na AGE realizada no dia 21/03/2022.
Obs: A cláusula das faixas salariais permanece nessa pauta e com prazo para 
conclusão dos trabalhos.
Vamos aguardar pela agenda negocial e cobrar um fechamento do ACT 2022/2023 
até a data-base de 1º de maio.


