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FALA!

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
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS - SINDFAR
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CONTRA APRIVATIZAÇÃODA CASAN
Dada a largada
nas negociações deste ano
Na terça-feira, dia 28, reuniram-se para a primeira rodada de negociação os representantes da Casan, o Dire-
tor Administrativo, Arnaldo Venício de Souza, o Assistente de Diretoria, Antônio de Sá, a Gerente de Recur-
sos Humanos, Rita Volpato, a Chefe da Divisão de Cargos e Salários, Mariana Moreira Carmes e o Advogado 
Haneron Victor Marcos, da Procuradoria Jurídica – e os representantes da INTERSINDICAL, Carlos Abraham, 
Coordenador, Afonso Coutinho de Azevedo, Diretor do Saesc, José Carlos Coutinho, Presidente do Sintec.

Nessa primeira reunião as tratativas �caram sobre as questões gerais para o ACT 2017/2018, inclusive, sobre 
o relatório �nal da comissão das faixas salariais (a empresa �cou de veri�car o impacto para adequar a escala 
dos cargos técnicos à pesquisa salarial de mercado), sobre reajuste das cláusulas �nanceiras e o PDVI.

O Diretor Arnaldo comunicou que na próxima reunião, dia 04 de abril, a empresa apresentará uma proposta 
global com a discussão de todas as clausulas para otimizarmos as negociações. Nessa reunião, a empresa 
também apresentará os estudos sobre o PDVI para avaliação e participação da INTERSINDICAL no programa 
de Demissão Voluntária e Incentivada. Esse programa poderá proporcionar à empresa um ganho �nanceiro 
e de gestão de pessoal, além de garantir uma saída honrosa ao empregado.

Vamos, ainda, avançar em clausulas e questões importantes, como a reestruturação da empresa, a escolha 
de pro�ssionais habilitados para as diretorias com per�l técnico, contrato de gestão, melhorias no horário 
�exível, isonomia da jornada de trabalho, melhoria da promoção por titulação da especialização de nível 
técnico, alteração da norma SIAD/052 e PLR.

METAS GLOBAIS E SETORIAIS

Nessa segunda-feira, dia 27, a INTERSINDICAL compareceu na apresentação da Assessoria de Planejamento 
da Casan sobre a proposta das metas globais e setoriais para Avaliação de Desempenho Institucional para 
2017 a 2019, que impacta diretamente a nota �nal da avaliação de desempenho individual. A INTERSINDI-
CAL avaliará essa proposta e em momento oportuno dará sua contribuição.

AGORA É A HORA DE ATENÇÃO, UNIDADE E MOBILIZAÇÃO!


