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Acúmulo de função: trabalhadores querem solução

N
esta última quarta-feira, dia 

5 de novembro, a Direção 

do SINTAEMA-SC esteve 

reunida com o Diretor Administrativo da 

CASAN, Antonio Varella do Nascimento, 

e protocolou um documento solicitando 

uma solução de$ nitiva com relação ao 

acúmulo de função (dirigir veículo).

Na ocasião, os Dirigentes do Sindi-

cato também comunicaram ao Diretor 

Administrativo a entrega de abaixo-

assinado em 13 de outubro, durante 

reunião com o Diretor Regional da 

Grande Florianópolis, Julcinir Gualberto 

Soares, contendo as reivindicações dos 

trabalhadores que exercem acúmulo 

de função (con$ ra no quadro ao lado). 

No documento entregue ao Diretor da 

Região Metropolitana, os trabalhado-

res informaram que caso suas reivin-

dicações não sejam atendidas em 30 

dias não estarão mais dispostos a 

continuar dirigindo os veículos da Com-

panhia.

Como até a presente data não ob-

tivemos nenhuma resposta do Diretor 

Metropolitano, o Sindicato, mais uma 

vez, demonstrando boa vontade para 

buscar resolver o problema, delimitou 

um prazo de mais 30 dias para uma 

solução de$ nitiva da situação por parte 

da CASAN. 

Este é um problema existente não 

s ó  n a  R e g i ã o  M e t r o p o l i t a n a , 

mas em todo o Estado e que há muito 

tempo reivindicamos solução. 

Para discutir e deliberar sobre o 

assunto em questão, informamos aos 

trabalhadores que o Sindicato estará 

realizando Assembléias Regionais no 

período ente 10 a 25 de novembro de 

2008. 

Participe das Assembléias, sua pre-

sença é fundamental. Unidos vencere-

mos mais esta batalha!

Sinal de alerta em Rio do Sul

A 
direção da Superintendên-

cia de Rio do Sul continua 

com suas investidas contra 

os direitos dos trabalhadores. Querem 

impor de forma autoritária e unilateral 

uma escala ilegal de trabalho tentando 

fazer os trabalhadores aceitar a troca do 

final de semana por dois dias normais 

de trabalho. 

Como pode ainda ocorrer tal situação 

na CASAN, onde algumas pessoas se 

colocam acima de tudo e de todos, afron-

tando direitos consagrados por ACTs e 

pela legislação trabalhista? Como pode 

se achar no direito de desrespeitar a Con-

venção Coletiva de Trabalho assinado 

pelo próprio Presidente da Empresa e 

seus Diretores? 

No dia 31 de outubro os trabalha-

dores de Rio do Sul juntamente com 

os Diretores do SINTAEMA-SC Atair 

Lamin, Silvio Camilo e José Oliveira 

Mafra deram um sinal claro de alerta: 

basta de AUTORITARISMO naquela 

Superintendência. Com um sonoro e 

decisivo NÃO os trabalhadores daque-

la Regional recusaram-se a cumprir a 

famigerada escala de trabalho que já foi 

motivo de muitos transtornos em outras 

Superintendências inclusive com idas e 

vindas à DRT e MPT.

  Não vamos admitir mais esta afronta 

aos trabalhadores, por isso iremos até as 

últimas conseqüências para impedir esta 

escala ilegal que afronta os direitos de 

todos os trabalhadores.

Dirigentes entregam documento

: : 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;

: : Constituição de uma Comissão 

Paritária Permanente para avaliar e 

deliberar sobre acidentes/multas;

: : Pagamento do valor integral da 

gratifi cação, sem fracionamentos.

REIVINDICAMOS:


