
Na segunda-feira, dia 13 
de outubro, os repre-
sentantes do Sindicato 

Marinho, Francisco Pereira, Américo, 
Oredes e Cláudio Back reuniram-se 
com o Diretor Regional da Grande 
Florianópolis, Julcinir Gualberto 
Soares, a $ m de buscar uma solução 
de$ nitiva para os trabalhadores que 
acumulam a função para dirigir veí-
culos. Na oportunidade foi entregue 
documento (abaixo-assinado) dos 
trabalhadores da Superintendência 
da Região Metropolitana exigindo 
solução urgente para o impasse. 

Há anos o Sindicato vem tentando 
resolver este problema, entretanto 
as Diretorias da CASAN sempre se 
negaram. Além de exercerem suas 
atividades inerentes ao cargo, os 
trabalhadores ainda exercem a fun-
ção de motorista. Em contrapartida 
recebem uma grati$ cação irrisória 
de R$ 138,00.

É bom lembrar que este valor é 
praticamente igual a uma multa de 
menor valor, e em caso de multas ou 
acidentes, quem paga a conta é o 
trabalhador.

Também é bom relembrar que 
estes míseros R$138,00 equivalem 
a aproximadamente 1/3 do valor de 
uma única diária de um Diretor da 
CASAN, que é de R$360,00.

Vários companheiros que se en-
volveram em acidentes e/ou com 
multas, mesmo não sendo culpados 
passam anos pagando a conta. Exem-
plo: ano passado um companheiro 
de São Joaquim teve este problema, 
mesmo a Comissão da Superinten-
dência tendo o inocentado, a CASAN 
está descontando um valor mensal 
do seu salário. Ele vai levar 11 anos 
para pagar o conserto do carro para 
a CASAN.

O Sindicato mais uma vez de-
monstrando boa vontade para bus-
car resolver o problema delimita 
um prazo de 30 dias. Caso persista o 
descaso e a intransigência por parte 
da Diretoria da CASAN buscaremos 
resolver mais esta questão com os 
meios que dispomos.

A unidade e a disposição de luta 
da categoria sempre foram e conti-
nuam completamente atuais, como 

ferramentas decisivas na busca de 
nossos interesses.

 Vamos à luta!

REIVINDICAMOS:

>> Aumento da gratifi cação 

para dirigir veículos para o 

valor de 1 (um) salário mínimo 

nacional;

>> Criação de um fundo fi xo 

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 para avaliar 

e deliberar sobre  acidentes/

multas de trânsito.
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SINTAEMA-SC COBRA SOLUÇÃO PARA 

ACÚMULO DE FUNÇÃO
Além das atividades inerentes ao cargo que ocupam, os trabalhadores exercem a função de motorista

Dirigentes do 

Sindicato entregam 

o abaixo-assinado ao 

Diretor Regional 

Julcinir Gualberto 

Soares 



No dia 9 de outubro  os 
dirigentes do SINTAE-
MA-SC Erasmo, Gilmar, 

Marinho e Oredes participaram da 
audiência pública na Assembléia Le-
gislativa que discutiu a implantação 
do piso estadual de salário em Santa 
Catarina. Estiveram presentes na reu-
nião os deputados Pedro Uczai (PT), 
que foi o proponente da audiência, 
Dirceu Dresch (PT), Décio Góes (PT) 
e Sargento Soares (PDT), além de 
diversas lideranças sindicais e traba-
lhadores, que lotaram o Plenarinho 
Paulo Stuart Wright. 

O governador Luiz Henrique da 
Silveira não compareceu, enviando 
a secretária de Estado da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, Dalva 
de Luca Dias, para representar o 
Governo do Estado. Na audiência 
foi decidido que se o Executivo não 
encaminhar o Projeto de Lei até o dia 
3 de novembro para a Assembléia Le-
gislativa será organizado um grande 
ato público. Vale ressaltar que dos 40 
deputados, apenas 4 compareceram 
ao encontro.

Santa Catarina é o único estado da 
Região Sul que não possui um piso 
regional de salário. O projeto tem 
apoio de dezenas de Federações e 

centenas de Sindicatos, incluindo 
o SINTAEMA-SC, além de todas as 
Centrais Sindicais. O valor sugerido 
para o piso em Santa Catarina é de R$ 
524,20, com base em estudos feitos 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Sócioeconômi-
cos (DIEESE). 

Além do Paraná e do Rio Grande 
do Sul, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins 
já têm piso estadual. Aqui a luta pela 
implantação do piso estadual teve 
início em 2006, no entanto, somente 
no dia 7 deste mês o governador 

LHS recebeu os representantes dos 
trabalhadores. 

Os deputados e as lideranças sin-
dicais presentes na audiência foram 
unânimes quanto ao fato de que a 
aprovação do projeto depende da 
vontade política do governador. 

LHS tem a opção de beneficiar 
mais de 400 mil trabalhadores cata-
rinenses ou agir pelos interesses dos 
empresários, que obviamente, são 
contra o projeto.

Exigimos um piso 
estadual de salário 

JÁ!

Governo do Estado tem até o dia 3 de novembro para 
encaminhar projeto do piso estadual de salário

A audiência contou com 

grande participação de 

dirigentes sindicais e de 

trabalhadores. Gilmar, 

Erasmo e Marinho 

representaram o 

SINTAEMA-SC

SINTAEMA-SC apóia greve dos têxteis
O Sindicato está apoian-

do a greve dos trabalhado-

res nas indústrias têxteis 

de Blumenau, Gaspar e In-

daial. 

A paralisação teve iní-

cio no dia 6 de outubro e 

já atinge cinco empresas. 

Os dirigentes do Sindicato 

Odair e Erasmo estiveram 

na passeata dos trabalhado-

res no dia 10 de outubro no 

Centro de Blumenau, com 

a participação de mais de 

1.000 pessoas. 

Os trabalhadores exigem 

reajuste salarial entre 11% e 

12%, mas os patrões querem 

pagar apenas 8%.

Categoria luta por reajuste digno
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Abaixo-assinado contra o 
trabalho escravo

Já está disponível no site do SINTAEMA-SC na 

Internet (www.sintaema-sc.org.br) o abaixo-as-

sinado promovido pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) em defe-

sa da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

438/01, que prevê o confi sco de terras onde seja 

encontrado trabalho escravo.

Para participar, basta imprimir o modelo do 

abaixo-assinado que está no link “Documentos”, 

recolher as assinaturas e enviar para o Sindicato 

até o dia 24 de outubro. As assinaturas serão en-

viadas para Brasília e após entregues na Câmara 

de Deputados em audiência pública.

TRABALHO ESCRAVO: VAMOS ABOLIR DE VEZ 

ESTA VERGONHA!

 >> Terças-feiras das 10h às 11h30

 >> Sextas-feiras das 14h às 16h

Atendimento Jurídico no SINTAEMA-SC


