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Dirigentes do Sintaema cobram medidas 
do Diretor Administrativo

No dia 05 de fevereiro, os Dirigentes do Sin-
taema, Mafra, Américo e Odair, estiveram reunidos 
com o Diretor Administrativo, Arnaldo de Souza, 
para tratar de vários assuntos, entre eles, a gratifi-
cação por acúmulo de função de motorista (termo 
de acordo assinado em 23/12/2008). Segundo o Di-
retor, os trabalhadores da manutenção, operação e 
comercial, que já recebem gratificação integral, per-
manecerão recebendo. As novas regras servirão para 
garantir maior controle e proporcionar o pagamento 
fracionado para os trabalhadores da área adminis-
trativa. Neste período de adaptação é normal que 
surjam dúvidas e contratempos, contudo, devemos 
permanecer atentos, o que é justo será justificado, 
porém, o que estiver fora dos preceitos do PCS e do 
acordo, vamos garantir na luta!

GRATIFICAÇÃO PARA DIRIGIR 
(termo de ACT assinado em 23/12/2008) 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
(cláusula terceira do ACT 2014/2015) 

Todos os processos  relacionados ao auxílio edu-
cação que foram indeferidos estão em reanálise. 
Segundo o Diretor Administrativo, as respostas aos 
processos pendentes serão dadas em uma semana. 
Arnaldo também informou que de todos os pedidos 
dirigidos a UNICASAN, apenas cinco foram indeferi-
dos.  Por isso alertamos a todos aqueles que queiram 
usufruir do auxílio educação que formalizem seus 
pedidos e, caso este seja negado, enviem cópias para 
o SINTAEMA. Só assim teremos como acompanhar e 
saber se, de fato, não procede o referido pedido. 

JORNADA DE 6 HORAS 
Para o Diretor, a CASAN vem se preparando 

para iniciar a nova jornada no setor de esgoto em 
Chapecó e Criciúma até março e deverá enviar um 
assessor para a cidade de Garopaba, haja vista que 
nesta Agência não será necessária a contratação de 
pessoal para implantar a jornada de seis horas para 
área de manutenção.

PESQUISA DE MERCADO 
referente a salários

A empresa que irá desenvolver a pesquisa será 
contratada brevemente e seus trabalhos devem iniciar 
a partir de março. Não foram iniciados ainda tendo em 
vista que muitos trabalhadores (as) estiveram envolvidos 
com a Operação Verão (natal, fim de ano e carnaval), o 
que inviabilizaria a participação na pesquisa. 

Companheiros (as), estas e outras demandas exi-
gem da direção e dos trabalhadores muita unidade para 
que possamos cobrar da Empresa e garantir os nossos 
direitos, conquistados através dos acordos coletivos.

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Em reunião, dirigentes cobram medidas do Diretor Administrativo.


