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A
pós dezenas de reuniões, 

mobilizações, abaixo-as-

sinados e 41 Assembléias 

Regionais a categoria manifestou 

disposição de fazer a luta em defesa 

de seus direitos. 

Já na manhã do dia 22 a Direção 

da Casan fez contato com os Diri-

gentes do Sindicato com o objetivo 

de resolver o impasse.

Lamentamos o descaso do Diretor 

da Casan que em reunião com os 

representantes do Sindicato no dia 

13/10, após receber as reivindica-

ções dos trabalhadores da Região 

Metropolitana disse que não podia 

fazer nada a respeito, e que estava 

na Casan só de passagem.

Nossa resposta foi em alto e bom 

som: “Não iremos mais dirigir, se 

não formos atendidos em nossas 

reivindicações!” Portanto, ( camos 

um dia e meio sem dirigir os veícu-

los da Companhia.

A Direção da Casan  só chamou o 

Sindicato para negociar a partir da 

recusa dos trabalhadores em diri-

gir os veículos. Desta 

forma, o Sindicato e 

a Casan chegaram 

a uma proposta ra-

zoável e possível de 

ser defendida nas 

assembléias com os 

trabalhadores.

Portanto, esta ne-

gociação só foi pos-

sível com a unidade e disposição de 

luta dos trabalhadores em 

todo Estado.

Mais uma vez a Direção 

do Sindicato acertou nas 

suas decisões, quando 

em novembro prorrogou 

o movimento no sentido 

de ampliar a luta para to-

dos aqueles que exercem a 

função de dirigir sem estar 

enquadrado como mo-

torista, bem como pror-

rogou o prazo do dia 5 de de-

zembro para o dia 22, devido 

a calamidade que se abateu 

sobre o nosso Estado causada pelas 

fortes chuvas.

Sabemos que não é tudo que reivin-

dicamos, mas demos mais uma vez 

a demonstração de que com cons-

ciência, unidade e responsabilidade 

é possível avançar em nossos ob-

jetivos. Também foi fundamental 

para a construção desse acordo 

a participação do Representante 

dos Trabalhadores no Conselho de 

Administração da Casan, Jucélio 

Paladini. 

Con( ra em www.sintaema.org.br 
a íntegra do Termo de Acordo no 
link “Documentos”.  

Feliz 2009 a todos!
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Unidade e mobilização garantem acordo

Reunião na Matriz para 

negociação do acordo

Confi ra as principais conquistas dos trabalhadores:

a A partir de 1°/01/2009 aumento do valor da gratifi cação de R$ 161,13 para 

R$ 257,80 (acréscimo de 60%) – para o servidor no desempenho de atividades 

de manutenção, operação e da área comercial desenvolvidas em campo;

a O servidor quando no exercício de atividades administrativas fará jus ao 

recebimento da gratifi cação proporcional ao tempo de utilização do veículo 

apurada por meio de transação eletrônica do sistema de gestão da frota;

a Criação de Comissão Paritária com a incumbência de analisar e investigar, de 

forma autônoma, os acidentes e multas de trânsito;

a Sindicato e Casan até o mês de março de 2009, discutirão a constituição 

de um fundo para cobertura de despesas com acidentes/multas, levando em 

consideração o número de veículos que a Empresa possui e que executam tais 

atividades.

Acúmulo de Função

Os trabalhadores que acumulam a função de dirigir comemoraram o Natal com uma expressiva vitória

 Mobilização em Criciúma 

representou toda categoria no Estado


