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TENTATIVA DE GOLPE NA GRATIFICAÇÃO PARA DIRIGIR
No dia 13 de novembro, os dirigentes do Sintaema, 

Mafra, Odair e Genilson, juntamente com o assessor ju-
rídico do Sindicato, Roberto Ramos Schmidt, estiveram 
reunidos com o diretor administrativo da Casan, Arnal-
do Venício de Souza, e seus assessores para discutir os 
encaminhamentos dados por esta diretoria através da 
NORMA SIAD – 055, que trata da gratificação para di-
rigir. 

Para os dirigentes e a assessoria jurídica do Sindica-
to, esta norma está em desacordo com termo assinado 
em 23/12/2008, bem como com o item 3.24 do Plano 
de Cargos e Salários (PCS).

O Termo de Acordo e o PCS estão muito claros 
quando descrevem as seguintes situações: 

a) Gratificação integral - Para os trabalhadores das 
áreas DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COMERCIAL 
que desenvolvem atividades em campo.

b) Gratificação por Fração - Para o trabalhador da 
ÁREA ADMINISTRATIVA quando  acumular  função de 
dirigir veiculo.  

É isto e mais nada, PONTO!
A Diretoria Administrativa, através da GAD/DITRA, 

que não invente moda em atacar os nossos direitos e 
causar prejuízos financeiros aos trabalhadores da Ca-
san, independente da gratificação para dirigir recebida 
- se integral ou fracionada -. Acaso isso aconteça, sa-
lientamos que o Sindicato tomará todas as providên-
cias cabíveis.

Não vamos admitir a alteração do PCS de forma 
unilateral. Vamos mobilizar e construir uma grande 
batalha contra mais este ataque aos nossos direitos! 
Chega de sacanagem, chega de perseguição, chega de 
iluminados maquinando maldades. Se a CASAN pensa 
em reduzir custos, que eliminem as terceirizações de 
nossos serviços, reduzam o número de diretorias exe-
cutivas, diminuam os cargos comissionados e outras 
mazelas e deixem em paz aqueles que querem traba-
lhar. 

Veja o nosso Plano de Cargos e Salários ( PCS) que 
trata da gratificação para dirigir e o termo de acordo 

Dirigentes do Sintaema, Mafra e Odair, juntamente ao as-
sessor jurídico, debatem a Norma SIAD - 055 com o diretor 
administrativo, Arnaldo, e seus assessores. 
assinado em 23/12/2008, enquanto muitos estavam se 
preparando para o Natal, nós - a categoria - estávamos 
paralisados em busca dessa gratificação para dirigir. 

Portanto, que fique bem claro para os trabalhado-
res que desenvolvem atividades em campo e que este-
jam à disposição nas áreas de manutenção, operação 
e comercial: a gratificação de vocês deve ser integral. 
Não será o cargo que definirá se ele terá direito ou não 
a gratificação, tampouco o número de dias e horas diri-
gidas que definirão quem e quantos terão direito a grati-
ficação, mas sim (e apenas) o que está no PCS. Agora, o 
critério para pagamento da gratificação para área admi-
nistrativa poderá ser estabelecido por horas dirigidas/
quilômetros.

Importante ressaltar que já notificamos a CASAN 
sobre a nossa posição e, se as coisas forem alteradas de 
forma unilateral, vamos à luta - como sempre fizemos- 
para garantir os nossos direitos e ampliar as nossas 
conquistas.

Acesse na íntegra: 
*Termo de acordo assinado em 23/12/2008
*PCS que trata da gratificação para dirigir
*Ofício nº 176 - Norma SIAD - 055
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