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6 HORAS JÁ PARA CRICIÚMA!

No dia 10 de março, o Presidente do Sin-
taema,  José Mafra, e o Diretor, Genilson 
Gomes, estiveram em reunião com Diretor 
Administrativo da Casan, Arnaldo de Souza, 
para tratar da implantação do turno de 6 ho-
ras para o Atendimento ao Público e a Manu-
tenção de Esgoto, em Criciúma. 

Na reunião, o Sindicato cobrou maior agi-
lidade no processo para estes dois setores 
na cidade, visto que os dirigentes já haviam 
acordado com a Empresa que até final de 
março já estaria implantada a nova jornada 
em Criciúma.

 Diante da cobrança, o Diretor Administra-
tivo se prontificou a ir até a cidade para viabi-
lizar o novo turno com o Gerente da Agência  
e demais servidores das áreas envolvidas. 

Os dirigentes do Sintaema esperam que, 
dessa viagem, saia uma definição para im-
plantação nesses setores, haja vista que esta 
nova jornada nas Agências de grande porte 
está contemplada no ACT. 2014/2015.

“Percebemos que a CASAN vem se com-
prometendo com a contratação de pessoal 
necessário para implantação da ornada de 

Os dirigentes cobraram maior agilidade no processo de im-
plantação da nova jornada em Criciúma.

6 horas nas áreas de manutenção e atendi-
mento ao público, mas não abriremos mão 
de Criciúma, que teve bom senso de esperar 
com sabedoria e paciência até agora, além 
de ter sido uma das primeiras Agências a 
concordar com o turno. Desta forma vamos 
pressionar e, se necessário, mobilizar para 
que seja cumprido o que foi aprovado no 
ACT”, ressaltam os dirigentes sindicais.

Companheiros (as) de Criciúma, vamos fi-
car alertas e dispostos a participar dos deba-
tes sobre qual será o melhor caminho para 
alcançar nosso objetivo. Vamos aguardar a 
ida do Diretor Arnaldo à Criciúma. Caso não 
for, saberemos o que fazer. 

JORNADA DE 6 HORAS JÁ!

 

Áreas de Atendimento ao Público e Manutenção de 
Esgoto aguardam implantação da nova jornada


