
Após entendimento en-
tre trabalhadores da 
área de manutenção e 

o Gerente da Agência de Con-
córdia, chegou-se ao acordo de 
realizar em caráter experimental 
pelo período de 90 dias, uma es-
cala de trabalho diferente da im-
posta pela Direção da CASAN.

A escala acordada em docu-
mento assinado pelos servido-
res extinguia os plantões dos 
finais de semana e feriados com 
compensação em folgas du-

Servidores não concordam com 
atual escala em Concórdia

rante os dias de semana. Passado o prazo de 90 dias, expirado em 15 de agosto, os servidores 
por motivos diversos, decidiram não mais fazer a escala alternativa e recusaram-se a tirar em folga 
os dias trabalhados nos finais de semana. 

Diante deste impasse, o Sintaema representado pelo Presidente Odair Rogério, pelo Diretor da 
Região Oeste, Moacir Cunico e pelo Diretor da Região de Concórdia, Marcos Favero, realizaram 
no dia 27 de setembro, reunião com os trabalhadores da Agência para buscar entendimento entre 
os servidores, para que, os trabalhos continuassem sendo desenvolvidos sem causar nenhum 
prejuízo aos trabalhadores da manutenção, a população e a Empresa.  Como durante a reunião 
não houve entendimento em relação a uma nova proposta de escala, seja ela de 6 horas/diárias 
ou em outro formato, uma nova reunião será realizada com a presença do Sindicato e Técnicos da 
GRH (Matriz) da CASAN, para que a situação seja definida.

Servidores de Concórdia durante reunião com o Sindicato

O Projeto Piloto referente a escala da jorna-
da de trabalho de 6 horas entrou em vigor na 
segunda feira, dia 1º de outubro. A adesão a 
nova escala de forma voluntária foi de 50% 
dos trabalhadores da área de manutenção. É 
importante registrar que há uma tentativa de 
melhorar a qualidade de vida dos trabalhado-
res através da redução da jornada de trabalho 
bem como, o aumento da produtividade da 
Empresa. O Projeto Piloto funcionará por 90 
dias e durante esse  período deverá ser avalia-
do podendo assim se tiver acordo com os tra-

balhadores ser ajustado e prorrogado por igual 
período. Ao final do período experimental, os 
trabalhadores que aderiram de forma voluntá-
ria  decidirão se a escala será aprovada ou não.

O Sintaema após muitas idas e vindas, com 
muitas reuniões e discussões a respeito da es-
cala entende que, se a nova escala for aceita, o 
Projeto poderá ser estendido a outras regiões do 
Estado e ao final de tudo o trabalhador terá um 
ganho a mais na qualidade de vida e a Empre-
sa prestará um serviço eficiente e de qualidade.

CIOM inicia Projeto Piloto de 6 horas


