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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

PROTOCOLADA A PAUTA 2016/2017
As categorias integrantes da INTERSINDICAL, após a Assem-
bleia Geral Extraordinária Itinerante, realizada em março, no 
dia 8 em Criciúma, 9 no CIOM e Matriz, 22 em Chapecó e 29  
em Rio do Sul, deliberaram por maioria absoluta, pela apro-
vação da pauta do ACT 2016/2017.

A participação dos pro�ssionais nessa AGE foi fundamental 
para a elaboração, �nalização e encaminhamento das reivin-
dicações das categorias para o Acordo Coletivo.

Além das cláusulas financeiras, destacamos
nessa pauta:

     Manutenção do ACT 2015/2016;
     Anuênio de 1%;
      Adequação das faixas salariais dos Técnicos e dos pro�ssio-
nais    de nível superior;
   Gestão Pro�ssionalizada com reestruturação da empresa 
com mudanças na estrutura organizacional e de de�nição 
per�l técnico para os cargos de Diretorias e funções grati�ca-
das.

INTERSINDICAL entrega pauta 
ao diretor administrativo

Na última quinta-feira, dia 31, a INTERSINDICAL, representa-
da por Carlos Abraham, do Senge, Afonso Coutinho de 
Azevedo, do Saesc, e José Carlos Coutinho, do Sintec-SC, 
formalizou a entrega da pauta de reivindicações ao diretor 
Administrativo da Casan, Arnaldo Venâncio de Souza.

O Coordenador da INTERSINDICAL, Carlos 
Abraham, solicitou celeridade nas negocia-
ções, bem como uma agenda para as nego-
ciações, visando �ndar o ACT em 31 de 
maio. O Diretor Administrativo da Casan, 
por sua vez, informou que fará o encami-
nhamento o mais breve possível e agendou 
a primeira rodada de negociação no dia 8 
de abril, �cando também agendadas as 
reuniões para os dias 13, 20 e 27 de abril.


