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Desde o ano passado, 
estamos tentando  implantar 
a redução da jornada de 
trabalho na CASAN. Porém, 
aquilo que queríamos não 
era o ideal ainda. No acordo 
deste ano, conseguimos 
avançar um pouco mais. 
A luta dos trabalhadores 
no mundo para melhorar 
a qualidade de vida teve 
seu auge na redução da 
jornada de trabalho de 14 
horas para 8 horas diárias. 
A conquista foi fruto de um 
levante de operários, em 
uma fábrica de Chicago, 
nos EUA, em maio de 1886. 
A mobilização culminou 
com mortes, prisões e uma 
greve geral. A jornada de 
seis horas na manutenção 
e atendimento ao público 
é uma grande vitória e 
não podemos perder a 
oportunidade de usufrui-
la. Não teremos nenhum 
prejuízo financeiro, nem 
mesmo com relação ao 
vale- alimentação e muito 
menos aos salários. Pelo 
contrário, vamos ganhar em 
qualidade de vida. Nossa 
jornada passa de 40 horas 
para 31 horas semanais, 

além de termos 
uma parte de um 
período do dia para 
utilizá-la conforme 
nossos desejos 
e necessidade. 
P r e c i s a m o s 
concentrar nossos 
esforços para dar 
tudo certo neste 
novo momento. A 
direção da CASAN, 
através do GRH, está 
percorrendo as grandes 
e médias agências e 
orientando os chefes 
a montar as equipes  
de manutenção para 
trabalhar na jornada de 
6 horas.  Companheiros, 
não devemos deixar que 
os  “contra tudo” e “contra 
todos” levem nossos 
sonhos e conquistas pro 
fundo do poço. Acabamos 
de resgatar o que significa 
o 1º de maio, data em que 
trabalhadores foram presos 
e morreram para conquistar 
uma jornada de 8 horas 
diárias. 

Confira as cláusulas 
relacionadas à jornada de 
trabalho na íntegra:

Cláusula décima nova: jornada 
de trabalho  - manutenção
A Casan implantará em até 
90 dias, a partir da assinatura 
do ACT, a jornada de trabalho 
de seis horas diárias, de 
segunda a sexta, com um 
sábado de trabalho por 
mês, para empregados que 
atuem, exclusivamente, na 
manutenção das agências de 
grande porte e nas de médio 
porte, onde isso for possível. 

Cláusula vigésima: jornada 
de trabalho - atendimento ao 
público
A Casan implantará em até 90 
dias, a partir da assinatura do 
ACT, a jornada de trabalho de 
seis horas diárias, de segunda 
a sexta, para os empregados 
que atuam, exclusivamente, 
no atendimento aos públicos 
das agências de grande porte.

GRANDE CONQUISTA :
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