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Jornada de 6 horas poderá ser prorrogada em alguns locais
A morosidade na contratação de novos trabalhadores poderá alterar o início da

 jornada de seis horas em alguns locais
Em virtude da morosidade da Casan na contratação de 
novos funcionários para as áreas de manutenção e atendi-
mento ao público, não será possível implementar, a partir 
do dia 1º de outubro, a nova jornada de trabalho de seis 
horas em algumas agências – conforme prevê as Cláusulas 
19ª e 20ª estabelecidas no ACT 2014/2015.

Diante dessa situação, a direção da Casan solicitou, 
através da CT/D – 1734 de 16 de setembro de 2014, a 
prorrogação de mais 90 dias para implantar a jornada de 
seis horas em algumas agências. É importante ressaltar 
que em São José e Rio do Sul a nova jornada terá início  
no dia 01 de outubro. Já em Florianópolis, na Unidade 
de Operação Costa Norte, Costa Sul/Leste e na Central 
(CIOM), há necessidade de contratação de servidores 
para compor as equipes e garantir a implementação. 
Para tanto, a Casan convocou novos candidatos, através 
de Extrato de Convocação – Concurso Público – Edital 
001/2011- 225ª Chamada e solicitou o prazo de 30 dias 
para implantação da nova jornada. 

Diante da prorrogação solicitada pela empresa, o sindi-
cato apresentou uma contra proposta - conforme ofício 
nº 150 de 26 de setembro de 2014 – em que, se a em-
presa aceitar a prorrogação para 45 dias, o Sintaema irá 
discutir com os trabalhadores esta possibilidade. Além 
da prorrogação de 45 dias da implementação da jornada, 
queremos alterar para mais seis meses as cláusulas 19ª e 
20ª do ACT 2014/2015. 

Para o sindicato, este aumento no período da vigência 
das Cláusulas 19ª e 20ª deverá garantir a implantação da 
nova jornada já com as equipes estruturadas, visto que 
haverá um tempo maior para realizar uma boa avaliação 
da nova atividade.

Companheiros, é fundamental manter a unidade e a con-
fiança na direção do sindicato. Caso a Casan não cumpra 
as novas propostas estaremos nos mobilizando para fazê-
los cumprir. 

Avante companheiros!

Dirigentes do Sintaema reunidos, no dia 16 de setembro, com 
as chefias das áreas de manutenção, comercial e administrativo  
para implementação da jornada de 6h em Criciúma.

Diretores do Sintaema reunidos com os funcionários da Casan, 
em Chapecó, no dia 16 de setembro, para debater uma bandeira 
histórica dos trabalhadores: a redução da jornada de trabalho, sem 
redução de salários.


