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Férias: o autoritarismo continua

Comissão paritária
De acordo com a cláusula 34ª con-

quistada no ACT 2007/2008, a Comissão 
Paritária entre CASAN e Sindicatos, tem 
até 60 dias, após a assinatura do acordo, 
para elaborar proposta do novo Plano 
de Complemento a Aposentadoria. A 
Comissão foi reformulada e os repre-
sentantes sindicais, sendo três titulares 
e três suplentes são: Jucélio Paladini, 
Samuel Sandrini Neto e Luiz Alberto 
Guedert, os suplentes são Odair Rogé-
rio da Silva, Luís Hamilton P. Gabossi e 
Maria Emília Belina Nunes. A CASAN se 
comprometeu a instituir um Plano de 
Previdência Complementar por meio da 
CASANPREV, em um prazo máximo de 
90 (noventa) dias. A diretoria tem que 
constituir a comissão imediatamente.

Suplentes: Odair Rogério da Silva, 
Ricardo Mattei e  Jucélio Paladini

Vale alimentação
referente a 1,23%

A CASAN fez o depósito de R$125,00 
no cartão-alimentação, referente a 
1,23% do PCS a todos/as os/as servi-
dores.  Porém, conforme o PCS  os/as 
servidores/as com menos de dois anos 
de empresa e os que estão na última 
referência de cada cargo não tem direito 
a esse benefício.

Diante de tal fato o Sintaema pro-
curou a GRH e a direção da CASAN 
para solucionar o problema. A CASAN 
determinou que esses valores serão 
descontados no mês de dezembro do 
abono natalino.

APOSENTADORIA

A atual escala salarial a cada dia serve 
menos aos/as trabalhadores/as. Ela não 
responde a nova realidade da CASAN. Por 
esse motivo precisa ser imediatamente 
reestruturada.

Neste sentido, os sindicatos es-
tão indicando o nome dos membros 
para Comissão Paritária conforme ACT 
2007/2008, cláusula 22ª, parágrafo se-
gundo.

Vamos fazer todo esforço possível 
para restruturar a escala salarial e que 
atenda de forma satisfatória a todos/as 
os/as servidores da CASAN, bem como 
aqueles que pretendem ingressar na 
empresa através de concurso público.

Titulares: Américo dos Santos 
filho, Reginaldo Campolino Jaques e 
Janete Geraci Vieira.

Escala salarial

Apesar de várias solicitações, reivin-
dicações, manifestações, além do ofício 
n°134/07 encaminhado para a direção 
da CASAN, o autoritarismo continua. A 
CASAN insiste em não cumprir a regra de 
1/12 (um doze avos), conforme progra-
mação da GRH em conjunto com os/as 
trabalhadores/as na escala de férias.

Abaixo transcrevemos na íntegra 
a carta de um/a trabalhador/a que 
demonstra o sentimento da categoria. 
A direção do Sintaema vem reafirmar 
sua posição contra o descaso e o des-
respeito com que a empresa trata seus 
funcionários.

O desabafo
Senhor Presidente,
Queria que o Senhor nos explicasse 

uma coisa: minha chefia me comunicou 
que eu não vou poder tirar férias no ve-
rão. Por mais que eu tente pensar como 
a CASAN vai atender melhor comigo 

trabalhando aqui no verão, não consigo 
entender.

Não trabalho na ponta, não trabalho 
no operacional. Não ligo água para turista, 
não conserto vazamento. Meu trabalho é 
importante, mas não depende de época 
do ano. No ano passado, tirei minhas 
férias junto com as férias escolares dos 
meus filhos, no verão, e parece que a 
companhia sobreviveu bem sem mim. 
Tirei minhas férias no verão porque, pela 
primeira vez desde 2003, foi permitido 
tirar férias no  verão. Que coincidência: 
era ano eleitoral?

Outra coisa: desta vez, o período proi-
bido foi aumentado, entre 15 de dezembro 
até 15 de março. Das outras vezes já teve 
briga aqui no setor, porque todo mundo 
queria março ou dezembro. Até para fazer 
o um doze avos que a GRH exige ficou 
difícil. Imagina agora, com três meses sem 
ninguém tirar férias. Fico pensando na 
folha de pagamento, como é que fica, só 

nove meses para pagar as férias de todo 
mundo, o décimo terceiro e tal.

Se o Senhor não pode explicar isso, 
Presidente, queria pedir uma coisa para 
o senhor:

No ano que vem, não venha dar flores 
para as mulheres no dia das mulheres. A 
maioria delas são mães, e tudo o que se 
quer é tirar férias junto com as férias esco-
lares dos nossos filhos. Não deixar a gente 
fazer isso sem uma razão que explique 
porque não pode, não é justo. Então, não 
queremos suas flores. 


