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FLORIANÓPOLIS: MAIS UM DEGRAU PARA JORNADA DE 6H
A partir de segunda-feira, dia 03 de novembro, 

a jornada de trabalho de seis horas, SEM REDUÇÃO 
DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS, já é realidade para os 
trabalhadores da área de manutenção e atendimento 
ao público da Casan, em Florianópolis. Essa GRANDE 
CONQUISTA – fruto de uma luta histórica – foi resul-
tado de muita mobilização e articulação, com vistas 
a garantir para os trabalhadores da Casan, inclusive, 
com uma tentativa de projeto piloto, realizada no ano 
anterior.  

Essa nova jornada de trabalho abrange os trabalha-
dores (as) da área de manutenção da Costa Norte (em 
Canasvieiras), da Costa Leste (no Campeche) e da Cen-
tral de Operação (CIOM), bem como os trabalhadores da 
área de atendimento ao público da Matriz.

Os trabalhadores e trabalhadoras já começaram 
a usufruir dos benefícios desse novo turno, visto que, 
com maior tempo livre, podem se dedicar ao convívio 
familiar, aos estudos, ao lazer, entre outras atividades. 
A nova jornada além de garantir mais qualidade de 
vida ao trabalhador, também beneficia a população, 
visto que amplia o trabalho desenvolvido pela Casan 
para doze horas nas áreas de manutenção e de aten-
dimento ao público.

Sindicato acompanhou a rotina dos trabalhadores da manuten-
ção, no CIOM, com a nova jornada de 6h.

A redução da jornada de trabalho é mais uma 
batalha vencida que, aos poucos, vem se tornando 
realidade aos trabalhadores (as) da Casan. 

AVANTE COMPANHEIROS!

É importante ressaltar que as cidades de Rio do Sul 
e São José foram as pioneiras na implantação da nova 
jornada de trabalho de 6h para a área de manutenção 
e já constataram um aumento de produtividade. A pre-
visão é que a área de atendimento ao público em Rio do 
Sul inicie a nova jornada ainda nesse mês. Em Criciúma, 
onze pessoas foram contratadas. A previsão é que a jor-
nada de 6h se inicie em 01 de dezembro de 2014, para 
área da manutenção. Em Chapecó, novos trabalhadores 
estão sendo chamados para a área de atendimento ao 
público e, lamentavelmente, na área de manutenção 
não houve desejo da maioria dos trabalhadores em ini-
ciar a jornada de 6 horas. 

IMPLANTAÇÃO DA JORNADA 
DE 6H PELO ESTADO

Trabalhadores da área de manutenção, do CIOM, localizado na 
Ponta do Leal. 


