
D
ia 22/12 foi o prazo que o Sintaema-SC es-
tabeleceu como data limite para a Casan 
solucionar o problema do acúmulo de fun-

ção, caso contrário os 
trabalhadores irão dei-
xar de dirigir os veículos 
da Empresa. 

O prazo dado inicial-
mente em Assembléias 
Regionais foi o dia 05/12, 
mas em razão da calami-
dade provocada pelas 
enchentes em nosso Es-
tado, o Sindicato decidiu 
prorrogar este prazo até 22/12. 

É lamentável o posicionamento a direção da Casan. 
Será que estão pensando em terceirizar o cargo de 
motorista? Será que esses motoristas que a Casan 
pretende contratar vão abrir e tapar buracos? Irão en-
contrar na planta quadra os endereços para localizar 
os serviços com mais rapidez? E as equipes da Casan 
formadas pelo instalador hidráulico e o assistente, 

vão se dividir? Pois os veículos da Casan são adapta-
dos apenas para duas pessoas.

Vejam só a disparidade: uma diária de um Diretor 
é de R$ 360,00, o trabalhador 
para  ganhar esse valor  terá 
de dirigir dois meses, aliás 
com a implantação do cartão 
ninguém mais irá conseguir 
chegar a esse valor. Se for para 
aumentar salários e diárias 
para essa penca de Diretores, 
Assessores e Consultores é de 
imediato e tem dinheiro.

No entanto, como é para  o 
trabalhador, que realmente presta um serviço de qua-
lidade para a sociedade catarinense, não merece ter 
um veículo com seguro, um fundo de prevenção 

de acidentes ou ter uma gratifi cação justa, pelo 
acúmulo de tarefas que desenvolve.
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DIA 22, DIRETORES  DA CASAN  VÃO DIRIGIR 

VEÍCULOS NO LUGAR DOS TRABALHADORES?

Faltam funcionários para a Área Operacional 

C
om a saída de diver-
sos trabalhadores da 
Empresa, o quadro de 

funcionários está * cando defasa-
do, já que a Casan não repõe este 
pessoal. O fato é que esta realida-
de irá se agravar ainda mais, pois 
os serviços aumentam com a che-
gada da temporada de verão. 

Basta percorrer algumas Agên-

cias e perceber que o número 
de funcionários está reduzindo. 
Um exemplo é a Agência Costa 
Sul/Leste, que atende todo o sul 
da ilha. A sua estrutura funcional 
consta 21 funcionários, mas está 
com 14, sendo que apenas 8 pes-
soas trabalham diretamente na 
operação, faltando principalmen-
te agentes operacionais e instala-

dores hidráulicos.
A solução é simples: a saída de 

um trabalhador da Empresa deve 
ser seguida pela entrada de um 
novo funcionário. 

A Casan precisa começar a cha-
mar as pessoas que foram aprova-
das no último concurso público, 
ou se necessário, realizar novas 
provas.

a Portanto, todos os companheiros que não 

são motoristas e estão dirigindo devem 

entregar as chaves no dia 22/12.

EDIÇÃO URGENTE
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