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AGORA É A VEZ DE CRICIÚMA!
Trabalhadores iniciam a jornada de 6 horas

No dia 28 de novembro de 2014 foi realizada 
uma grande reunião com todos os trabalhadores da 
SEOPA de Criciúma, tendo como ponto de discussão  
o início da jornada de 06 horas para a área de ma-
nutenção. 

Estavam presentes o Vice-Presidente do Sintae-
ma, Genilson Gomes, o Gerente da Agência de Criciú-
ma, Alessandro Rabello, o chefe da Seopa, Juliano de 
Oliveira da Silva, e o chefe da Seope, Matizalem da 
Silva. 

Na oportunidade foi apresentada a estrutura 
dos turnos e uma planilha das escalas de trabalho 
para o mês de dezembro. Segundo os trabalhadores 
foi um grande avanço a conquista da jornada de trab-
alho de 6 horas. Isso foi possível graças ao esforço do 
Sintaema junto aos trabalhadores e trabalhadoras. 
Não podemos deixar de reconhecer que a direção da 
Casan também participou na implantação desta jor-
nada: Gerência de Criciúma, Diretor Administrativo, 
Arnaldo Venício, e o Presidente Valter Gallina, que 
buscaram atender nossas revindicações com relação 
às contratações necessárias para iniciar a jornada, 
bem como com as estruturas necessárias para im-
plantar às 06 horas. 

Trabalhadores comemoram a conquista da jornada de 6 horas e 
exibem a nova planilha de horários.

A redução da jornada de trabalho é uma grande 
vitória dos trabalhadores(as) e vem se tornando re-
alidade dentro da Casan. Quem luta, conquista! 

AVANTE COMPANHEIROS!

“Temos a certeza que, com esta nova jornada, 
Criciúma ganhará na qualidade e na velocidade dos 
nossos serviços, elevando o grau de satisfação de 
nossos clientes”, avaliam os trabalhadores. Não é 
qualquer serviço público que tem um atendimento 
diário de 12 horas consecutivas. 

Como estamos vendo as coisas estão fluindo de 
forma natural e ao seu tempo. O próximo passo será 
implantar a nova jornada nas áreas de atendimento ao 
público e no setor de esgoto, bem como no adminis-
trativo e comercial da Casan, e não temos dúvidas que 
será num prazo muito curto. A confiança e a persever-
ança devem estar sempre em nossas mentes.

Parabéns aos trabalhadores(as) de Criciúma pela 
boa vontade e confiança na Direção do Sindicato e, 
como sempre, estamos juntos para mais este novo 
desafio.

O conselheiro Paladini e o Diretor do Sintaema, Genilson, em 
reunião com os trabalhadores de Criciúma no dia 27/11.


