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Esclarecimento sobre os trabalhos
da Comissão Paritária das Faixas
da Escala Salarial
Visando a correção das distorções salariais, depois de
muita negociação a INTERSINDICAL e a Casan assinaram, em 22/06/2015, o ACT 2015/2016, com cláusula
para formação de Comissão Paritária a fim de “elaborar estudos e apresentar proposta sobre a escala e as
faixas salariais dos técnicos, bem como das demais
categorias, tendo como base o resultado de pesquisa salarial de mercado contratada pela empresa”.
Em 14/07/2015, a AGE da INTERSINDICAL, democraticamente, indicou os nomes que comporiam a
Comissão Paritária para elaborar o estudos previstos
no ACT 2015/2016. Nessa AGE, cinco profissionais
colocaram seus nomes à disposição para colaborar,
sendo que foram eleitos pelos presentes o técnico
em saneamento Raphael Ewaldo de Souza e o engenheiro Guilherme Cardoso Vieira e indicados pelos
presentes o engenheiro Carlos Abraham e o administrador Afonso Coutinho de Azevedo.
Os dirigentes da INTERSINDICAL alertaram que o
desafio da Comissão é a construção de um consenso
entre os participantes para os estudos técnicos, com
base na pesquisa salarial elaborada pela empresa, e
que a prioridade dos estudos é a verificação das
faixas salariais dos técnicos, tendo em vista a nítida
defasagem salarial, mas, que os estudos abrangerão
todas as categorias.
Finalmente, depois de muitos estudos e debates, a
Comissão Paritária terminou, na última sexta-feira,
dia 17, o relatório final. A partir do recebimento do
Relatório final e seus anexos, a INTERSINDICAL apresentará os trabalhos da Comissão e encaminhamen-

tos de estratégias para aplicação dos resultados.
A INTERSINDICAL repudia os ataques insensatos ao
Técnico em Saneamento Raphael Ewaldo de Souza,
bem como discussões desnecessárias ocorridas no
grupo dos técnicos, que não agregam, tumultuando
desnecessariamente todo o processo. Os trabalhos
realizados pelos empregados, indicados democraticamente em AGE para compor a Comissão, foram
realizados com objetivo único de avançar na identificação de defasagens salariais, prioritariamente da
categoria dos técnicos.
Os membros da Comissão não são representantes
dos empregados. Essa tarefa cabe aos sindicatos. Os
membros da Comissão representam os sindicatos e a
eles devem se reportar. A comunicação do resultado
dos trabalhos realizados caberá aos respectivos
sindicatos representativos, através da INTERSINDICAL e será realizado em momento oportuno. Tudo
de forma transparente, com a garantia da participação de todos quantos quiserem se manifestar sobre
o seu conteúdo. A polêmica artificialmente gerada é
fruto da mais pura desinformação sobre os mecanismos de representação.
A INTERSINDICAL reitera apoio integral a todos os
membros da Comissão, em especial ao Técnico
Raphael, demonstrado nos registro da atas, que
atuou com dedicação e empenho na defesa intransigente de sua categoria.
Quaisquer dúvidas devem ser sanadas com a
INTERSINDICAL.
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