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Entre os dias 13 e 23 de outubro de 2014 
foram realizadas, em 41 agências no Esta-
do, as Assembleias Regionais, convocadas 
pelo Sintaema. As assembleias tiveram 
como objetivo discutir e deliberar com os 
trabalhadores da Casan sobre:

• A proposta da CASAN de prorrogação 
do prazo de até 90 dias para início da jorna-
da de trabalho de 6 horas para as áreas de 
manutenção e atendimento ao público; 

• A extensão do prazo de vigência de 
mais 180 dias nas cláusulas 19ª e 20ª do 
ACT 2014/2015, que trata da implantação 
da jornada de trabalho na manutenção e 
atendimento ao público.

Categoria aprova prorrogação da implantação da jornada de 6h 
e a extensão  da vigência das Cláusulas 19ª e 20ª do ACT 2014

Trabalhadores deliberam as pautas em Assembleia realiza-
da no CIOM, no Estreito, no dia 23 de outubro.

Trabalhadores de Rio do Sul participam de Assembleia.

A grande participação dos trabalhadores nas as-
sembleias demonstrou o interesse da categoria pela 
causa, portanto, é desta forma que deveremos con-
tinuar nossas batalhas. 

Juntos somos fortes! Avante companheiros!

O termo aditivo ao acordo coletivo de 
trabalho pode ser acessado AQUI!

A convocação foi realizada via edital nos 
veículos de comunicação próprios do Sindi-
cato. Para acessar, clique AQUI!

“Acreditamos que demos mais um passo 
importante para consolidar esta vitória na 
implantação da jornada de seis horas”, res-
saltam os dirigentes do Sintaema.

Estiveram presentes nas assembleias 
544 trabalhadores. 

Resultado da votação: 
533 votos a favor da prorrogação  

da implantação da jornada de 6h e 
da extensão da Cláusulas 19ª e 20ª 
do ACT 2014, 07 votos contrários e 04 

abstenções.
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