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Nesta sexta-feira, dia 
30, vamos dar mais uma 
demonstração de unidade 
e  resistência à implanta-
ção de uma jornada de tra-
balho na área operacional 
que é  ilegal e autoritária.

A paralisação deverá 
ocorrer das 8 às 10 horas 
em todas as agências da 
CASAN no Estado.

A justificativa da CASAN 
para implantação desta 
escala é o excesso de cus-
tos de horas extras nas áre-
as de operação e manu-
tenção. 

Devemos estar atentos! 
Este argumento não con-
vence, pois isso é um pro-
blema de gestão e não de 
excesso de horas extraor-
dinárias. É sempre assim: 
alguém tem de pagar a 
conta e querem mandar a 
conta pra nós. Segundo a 
Direção da CASAN é orien-
tação do Tribunal de Con-
tas. E, por que o Tribunal de 

Contas não manda a 
empresa cortar os exces-
sos de funções gratifica-
ções, ou excesso de direto-
rias, consultores e assesso-
res?

O que precisa ser feito na 
CASAN é desmontar essa 
estrutura organizacional, 
que não atende às deman-
das internas, e muito 
menos as necessidades de 
nossos clientes. Estrutura 
pesada, burocrática e inefi-
ciente que, além disso, 
tirou toda autonomia das 
agências, deixando-as 

reféns de poucos “ilumina-
dos”.

Portanto, companheiros, 
nossa luta deve ir além da 
jornada de trabalho. Nossa 
luta deve ter como objetivo 
uma nova gestão na 
Empresa tendo como eixo 
principal a valorização dos 
trabalhadores e a garantia 
de uma CASAN pública e efi-
ciente.

Sexta-feira faça sua par-
te! Paralise suas ativida-
des das 8 às 10 horas em 
todos locais de trabalho.

A história da sociedade até os nossos dias, é a história da luta de classes.

Trabalhadores cruzaram os braços em Concórdia contra a jornada ilegal

Todos parados nesta sexta-feira (30/03)
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