
E
ntre os dias 10 e 25 de 

novembro o Sintaema-SC 

realizou 40 Assembléias 

Regionais (sendo adiada em São Joa-

quim, devido ao bloqueio da BR-282 

em função das fortes chuvas) para 

discutir e deliberar sobre o acúmulo 

de função, escala salarial, jornada ilegal 

de trabalho, PDVI, Casanprev, etc.  A 

esmagadora maioria dos trabalhadores 

presentes nas Assembléias Regionais 

decidiu não estar mais disposta a diri-

gir os veículos e motos da Companhia 

a partir do dia 5 de dezembro, caso a 

Diretoria da Casan não apresente uma 

proposta razoável. 

Em mais uma demonstração de 

boa vontade para negociar e resolver 

o problema, os trabalhadores deram 

como prazo ' nal a data de 05/12, tota-

lizando mais 30 dias contados a partir 

de 05/11.

Repudiamos e precisamos elimi-

nar o abuso que algumas Che' as de 

Agências vem fazendo: como o Plano 

de Cargos e Salários estipula que para 

receber a grati' cação é necessário di-

rigir por um período superior a 20 dias 

consecutivos, fazem o trabalhador diri-

gir 18, 19 dias e depois retiram o carro. 

Desta forma não precisam pagar o valor 

da grati' cação. Espertinhos não? Para 

acabar com este tipo de sacanagem é 

preciso garantir o recebimento da grati-

' cação integral para quem diariamente 

está à disposição para dirigir, indepen-

dente do número de dias trabalhados 

no mês com os veículos e motos da 

Companhia.

A reivindicação dos trabalhadores 

é que a grati' cação seja paga integral-

mente, sem fracionamentos, como 

ocorre agora com a implantação do car-

tão de controle eletrônico. Não somos 

contra a modernização da Companhia, 

pelo contrário, mas não aceitamos que 

isso seja utilizado com o objetivo de 

prejudicar o trabalhador. Ou a Direção 

da Casan acha correto que para receber 

a grati' cação o trabalhador tem mes-

mo que dirigir por 8 horas/dia? Nem 

mesmo um motorista, contratado para 

esta função, dirige por 8 horas seguidas 

todos os dias.

Vamos seguir em frente e juntos 

venceremos mais esta batalha!
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Durante a Assembléia Regional na Supe-

rintendência de Rio do Sul, realizada no dia 

20/11, os trabalhadores votaram por unanimi-

dade contra as jornadas ilegais de trabalho, 

impostas por alguns “iluminados” daquela 

região. Já em Videira, a Gerente Regional 

vem aplicando a escala ilegal e os trabalha-

dores não vão mais sujeitar-se a isso. 

Veja abaixo os encaminhamentos apro-

vados na assembléia:

Trabalhadores repudiam
jornada ilegal

:: Não cumprir e não assinar as escalas 

ilegais na SRN e SRO;

:: Caso persista a truculência imposta por 

alguns “iluminados”, os trabalhadores 

cruzarão os braços e o Sintaema-SC 

tomará as medidas judiciais cabíveis.

Trabalhadores na assembléia do dia 20/11

Devido as fortes chuvas, uma bar-

reira caiu sobre as adutoras da Casan 

na sexta-feira (21/11) e provocou o 

rompimento das tubulações, prejudi-

cando o fornecimento de água para a 

população dos municípios de Palhoça, 

Biguaçu, São José, Santo Amaro da Im-

peratriz, além de toda a região central 

de Florianópolis. 

O Sintaema-SC esteve no local e 

presenciou o esforço dos trabalhadores 

que estavam no local desde sexta-feira 

trabalhando incansavelmente. Debaixo 

de chuva e cobertos de lama, iniciavam 

os trabalhos de reparos ao raiar do dia 

e somente deixavam o local quando 

escurecia. 

É este esforço que deve ser reco-

nhecido com um bom PDVI e uma apo-

sentadoria digna com plano de saúde, 

pois são os trabalhadores, sem dúvida, 

o maior patrimônio da Casan.

O empenho dos trabalhadores deve ser reconhecido



Apesar de alguns avanços, 
o PDVI ainda é rebaixa-
do. Sobre o caso de ter 

avançado de 65% para 70% não 
representa quase nada, pois se levar 
em conta os 4,6% que é descontado 
por conta da Casanprev, na verdade 
o plano passou de 65% para 65,4%, 
mostrando que a ampliação foi de 
apenas 0,4%.

São detalhes que ainda podem 
ser revistos, além da obrigação de 
desistir das ações judiciais que no 

nosso entender é uma afronta ao 
direito constitucional de reivindicar 
possíveis reparações.

A decisão de aderir ao plano é 
sem dúvida uma decisão pessoal. 
No entanto, as propostas da Comis-
são Paritária são provenientes dos 
anseios de toda a categoria. Para 
aderir, queremos um plano que traga 
dignidade que merece todo o traba-
lhador que está no fi nal da carreira e 
dedicou precioso tempo de sua vida 

em prol de uma Empresa. 

 

Proposta da Comissão Paritária é a solução
P D V I

>> Elevar o percentual de 

indenização mensal para 75%;

>> Excluir a obrigatoriedade 

dos trabalhadores desistirem de 

ações na Justiça como condição 

para aderir ao PDVI;

>> Plano de saúde após 5 anos 

de carência ou após 58 anos de 

idade.

Principais propostas da 

Comissão Paritária

Diretoria debate sobre a crise e apóia a Marcha para Brasília
Durante os dias 13 e 14 de novembro 

a Diretoria Estadual do Sintaema-SC 
esteve reunida em Florianópolis. No 
encontro, os dirigentes sindicais ' ze-
ram uma avaliação das lutas realizadas 
neste ano - como a campanha salarial 
e o julgamento do recurso impetrado 
pela Casan para acabar com a garantia 
de emprego - e as que estão atualmen-
te sendo travadas, como a problemáti-
ca do acúmulo de função para dirigir 
veículos, Reestruturação da Escala Sa-
larial, Escala Ilegal de Trabalho, etc. 

A avaliação da Diretoria é de que a 
Campanha Salarial foi muito boa, ten-
do-se em vista a decisão correta quan-
to ao fato de não termos assinado o 
ACT até a Casan desistir do recurso ou 
se conseguissemos sair vitoriosos do 
TST, o que aconteceu.

A crise econômica foi também um 
tema importante discutido na reu-
nião. No dia 13, o economista e jor-
nalista paulista Dilermando Toni 
palestrou sobre o assunto e des-
tacou que a atual crise, que tem 
como centro os Estados Unidos, está 
deixando bem claro os limites da espe-

culação desenfreada praticada pelo ca-
pitalismo. “Do que se pode ter certeza 
é que a crise abalará ainda mais a atual 
ordem econômica, ' nanceira e geo-
política mundial, hegemonizada pelos 
Estados Unidos. Trará mais para perto a 
necessidade de buscar uma alternativa 
avançada ao capitalismo, estimulando 
a luta pelo socialismo”, argumentou o 
palestrante.

Portanto, este é o momento em que 
nós trabalhadores devemos lutar para 
que os efeitos da crise não recaiam so-
bre nós. A' nal, quem criou esta crise 
foram os especuladores capitalistas e 
não a classe trabalhadora.

No dia 3 de dezembro está marcada a 
5ª Marcha da Classe Trabalhadora para 
Brasília, que terá o apoio do Sintaema-
SC, assunto este que também foi deba-
tido e aprovado na reunião da Diretoria 
Estadual (aprovada a participação de 
até 10 pessoas, observando a condição 
' nanceira do Sindicato). Os Dirigentes 
Marinho e Erasmo estão organizando a 
participação no evento. O tema da Mar-
cha deste ano será “Desenvolvimento 
com Valorização do Trabalho”.

A crise econômica será o fato novo 
deste grande ato. Os empresários e 
banqueiros têm usado a crise como ar-
gumento para cortar empregos e direi-
tos dos trabalhadores. A Marcha cresce 
em importância devido à crise econô-
mica irradiada dos EUA, cujos efeitos 
no Brasil podem afetar seriamente os 
direitos e interesses da classe trabalha-
dora, reduzir o ritmo de crescimento 
da economia nacional, elevar o nível 
de desemprego e arrochar os salários. 

Con' ra no quadro abaixo as bandei-
ras defendidas pela Marcha.

O economista Dilermando Toni abordou a 

crise econômica na reunião da Diretoria

>> Redução da jornada de trabalho sem redução de salários;

>> Aprovação das Convenções 151 e 158, que estabelecem, respectivamente,    

negociação coletiva no setor público e o fi m das demissões imotivadas;

>> Revisão da tabela de Imposto de Renda;

>> Direitos sindicais;

>> Fim do Fator Previdenciário;

>> Redução dos juros;

>> “Pré-sal é nosso!”;

>> Qualifi cação profi ssional.

Principais reivindicações da 5ª Marcha para Brasília:

Marcha


