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Trabalhadores/as terão direito a férias
MAIS UMA CONQUISTA

 Depois de  várias manifestações 
do sindicato e do conselheiro Jucélio 
Paladini reivindicando a revogação da 
Resolução n° 177, de 11/10/2007, que 
retirava o direito de férias dos/as traba-
lhadores/as nos meses de dezembro a 
março, a Diretoria da CASAN finalmente 
resolveu atender, mesmo que parcial-
mente,  nossas solicitações.
 A CASAN, conforme resolução  
ao lado, n° 189, de 01/11/ 2007, determi-
nou a elaboração do programa de férias 
de acordo com as necessidades da área 
de serviço, para que não haja prejuízo no 
abastecimento de água da população.
 Todos os dias nós, trabalhadores 
e trabalhadoras da CASAN, damos o 
gás que a empresa necessita através da 
nossa unidade nas batalhas e da nossa 
força de trabalho. Seria um profundo 
desrespeito se a CASAN não reconheces-
se a importância vital da categoria para 
a empresa. As férias são merecidas! 
 Confira a Resolução ao lado:

Filie-se ao SINTAEMA
Unidos somos mais fortes!

16/11 - Ponto Facultativo?
O SINTAEMA juntamente com o Conse-
lheiro Jucélio Paladini, no decorrer dessa 
semana, estão reivindicando à Diretoria 
da CASAN que seja decretado ponto 
facultativo no dia 16/11/2007, conforme 
Decreto n° 757, do Governo do Estado. 
Além de um merecido descanso permite 
viabilizar a participação da categoria nos 
jogos da Fascan.


