
A
té o momento as assem-

bléias regionais que o 

Sindicato está realizando 

vem demonstrando um 

senso de unidade muito grande, von-

tade de ir à luta  e  ao mesmo tempo 

muita indignação da categoria com o 

tratamento que os trabalhadores vem 

recebendo da Direção da Casan.

Vários assuntos estão sendo discu-

tidos, entre outros, destacam-se:

:: Adicional por acúmulo de fun-

ção

:: Reestruturação da escala salarial

:: PDVI

:: Condições de saúde e segurança 

do trabalho, especialmente sobre insa-

lubridade

:: Casanprev

Dentre todos estes assuntos, a dis-

cussão sobre o valor e a forma de 

pagamento do adicional por acúmulo 

de função, especialmente para dirigir 

carros, motos, caminhões e máquinas 

vem merecendo mais atenção.

Em todas as assembléias já realizadas 

uma decisão tem sido unânime: nas atu-

ais condições não vamos mais acumular 

a função de dirigir. Somente continuare-

mos dirigindo se nossas reivindicações 

forem atendidas. 

05/12/2008 é o prazo final 

para a Diretoria da Casan aten-

der nossas reivindicações, caso 

contrário, continuaremos a desenvolver 

nossas atividades do cargo para o qual 

fomos contratados. Con) ra no quadro 

ao lado as nossas reivindicações.

Nos Correios, por exemplo, os tra-

balhadores que executam atividades 

com motos e carros têm um tratamento 

digno. Desde março de 2008 os traba-

lhadores que dirigem recebem 30% do 

salário base a título de adicional de risco 

e também uma grati) cação no valor de 

R$ 180 por desempenharem função de 

atividade especial. 

Já na Casan, o valor pago para 

acumular a função de dirigir é consi-

derado muito baixo se comparado aos 

Correios e a diária de um Diretor ou o 

mesmo com o dinheiro gasto com essa 

penca de Diretores.

A Casan pagou no último mês cerca 

de R$ 76.000 para 499 trabalhadores 

dirigirem veículos. Este valor represen-

ta menos do que o salário, com encar-

gos, de apenas quatro Diretores em um 

único mês, ou ainda, a gratificação 

para dirigir é menos da metade de 

uma diária de um Diretor. Pode uma 

coisa desta?

Assim, o trabalhador tem que dirigir 

o mês todo, com toda a responsa-

bilidade sobre o veículo, stress, riscos 

de acidentes, sujeito a pagar multas e 

danos nos veículos, etc, para ganhar me-

nos da metade da diária de um Diretor, 

lógico que estes sem risco nenhum.

O que faz mais diferença: tirar quatro 

Diretores da Casan, ou os  499 trabalha-

dores deixarem de dirigir e a Casan ter 

que contratar motoristas?

A resposta da categoria tem sido 

quase unânime: quatro Diretores não 

fariam falta alguma! Ou melhor, dimi-

nuiria os custos. Por outro lado, se os 

499 trabalhadores deixarem de dirigir, 

a Companhia praticamente pára.

Vamos à luta!
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UNIDADE PARA LUTAR!

Américo fala aos trabalhadores 

na assembléia de Florianópolis

Reivindicamos:

- Aumento da gratificação para dirigir carros e motos para o valor de 1 (um) 

salário mínimo nacional;

-  Criação de um fundo fixo para cobrir despesas com o pagamento de 

multas e acidentes, retirando esse ônus de nossos salários;

-  Garantir seguro de toda a frota de veículos da Companhia;

-  Constituição de uma Comissão Paritária Permanente para avaliar e 

deliberar sobre acidentes e multas;

-  Pagamento do valor integral da gratificação, sem fracionamentos.


