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INICIA JORNADA DE 6H EM RIO 
DO SUL E SÃO JOSÉ

Aos poucos vamos alcançando nosso objetivo, as-
sim deverá ser a implantação da jornada de trabalho na 
CASAN. Neste primeiro momento, SÃO JOSÉ e RIO DO 
SUL são as cidades pioneiras nesta grande conquista dos 
trabalhadores. Os próximos locais que deverão implan-
tar a nova jornada de 6h são: COSTA NORTE (Canasviei-
ras), COSTA SUL/LESTE (Campeche) e CIOM (Central de 
Operação), todos em Florianópolis. Devido à falta de 
trabalhadores para compor as equipes nesses locais, o 
Superintendente da SRM, Carlos Alberto Coutinho, e o 
Diretor Administrativo, Arnaldo Venício de Souza, as-
sumiram o compromisso de iniciar dia 1° de novembro a 
nova jornada, com a chamada de cinco novos concursa-
dos.

Em CRICIÚMA, o presidente Valter Gallina, já au-
torizou a contratação de mais oito novos trabalhadores 
para formar as equipes necessárias e, assim, iniciar  num 
curto prazo a nova jornada de 6h.

Em CHAPECÓ - que estava prevista também a im-
plantação da jornada de 6h - não será possível, nesse 
primeiro momento, devido a não aceitação da nova jor-

nada por parte de alguns companheiros – por represen-
tar, talvez, uma mudança nos hábitos e na rotina ou pela 
incompreensão da grande vitória que é esta nova jornada. 

Lamentamos esta decisão de alguns trabalhadores 
da manutenção, em Chapecó. O Sintaema, através de 
seus Dirigentes, esteve em duas oportunidades no local 
e, por último, agora dia 01 de outubro, com as presenças 
do Diretor Administrativo, Arnaldo Venício, e da Gerente 
da GRH, Rita Volpato, que procuraram dirimir todas as 
dúvidas dos trabalhadores, convidando-os a realizar pelo 
menos, em caráter experimental, esta nova proposta de 
trabalho no setor. Mesmo assim não obtivemos êxito 
para aquilo que nos propusemos na reunião.

A Direção da CASAN solicitou a prorrogação para até 
90 dias para implantação da jornada de 6h e nós apre-
sentamos uma contraproposta de estender as cláusulas 
19ª e 20ª do ACT para mais 180 dias por acreditar, neste 
momento, que esta é uma alternativa viável. Mas, para 
tanto, ainda deveremos consultar os trabalhadores.

Companheiros, esta conquista representa uma 
mudança em nossas vidas e no nosso futuro. Outros 
setores também devem passar pela redução da jornada 
de trabalho, sem redução de salários e benefícios, por-
tanto, vamos viver essa nova etapa com mais qualidade 
de vida. 

                     AVANTE COMPANHEIROS!

Reunião realizada dia 01 de outubro discute a implantação da 
jornada de trabalho.

Direção do Sindicato e da Casan se reúnem com trabalhadores 
em Chapecó.


