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Inicia jornada de 6 horas nas áreas de Atendimento 
ao Público e Manutenção de Esgoto em Criciúma
Depois de muitas reuni-

ões e cobranças, consegui-
mos implantar o turno de 6 
horas nas áreas de Atendi-
mento ao Público e Manu-
tenção de Esgoto, em Crici-
úma. 

Graças ao esforço dos 
trabalhadores (as) e do 
sindicato, junto ao geren-
te, Alessandro Rabello, ao 
Diretor Administrativo, Ar-
naldo de Souza, e aos téc-
nicos da GRH, que este so-
nho vira realidade.

É importante lembrar a 
todos (as) que a redução 
de custos,  o aumento da 
produtividade e a satisfa-
ção de nossos clientes es-
tão sendo avaliados pela 
Empresa até novembro de 
2015. Portanto, compa-
nheiros (as) de Criciúma, 
vamos continuar se esfor-
çando para que a nova jor-
nada seja um sucesso. 

Trabalhadores (as) de Criciúma comemoram a nova conquista.

MAIS UM PASSO À FRENTE:

Permanecemos na luta 
para ampliar a nova jorna-
da para todos os trabalha-
dores (as) da Casan e res-
saltamos que o processo 
de implantação tem como 
foco inicial as agências de 
grande e médio

Com o início das 6h em 
Criciúma, demos mais um 
passo importante para ga-
rantir ao trabalhador (as) 

mais qualidade de vida e 
para a empresa mais efici-
ência.

Esta luta de redução da 
jornada de trabalho sem 
redução de salários é mun-
dial e nós,trabalhadores 
(as) da Casan, iremos bus-
car todos os meios e for-
mas para alcançar esse ob-
jetivo.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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