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AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE 6 HORAS PARA 
AS AGÊNCIAS DE MÉDIO PORTE 

Os dirigentes do Sintaema estão percor-
rendo todas as agências de médio porte do es-
tado para debater e analisar a situação de cada 
agência com os trabalhadores (as) com vistas à 
implantação da jornada de 6h na manutenção, 
conforme cláusula 47º do Acordo Coletivo de 
Trabalho vigente.

É importante ressaltar que para definir o porte 
de cada agência a Casan leva em consideração 
os seguintes critérios: população, faturamento e 
número de ligações existentes 

O objetivo das visitas é avaliar quais as agências 
de médio porte que tem as melhores condições 
para implantação da jornada de 6 horas e, dessa 
forma, cobrar da Casan o cumprimento do ACT 
2015/2016.
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CONQUISTA NO ACT: JORNADA DE 6 HORAS É 
MANTIDA E AMPLIADA 

A redução da jornada de trabalho para 6 
horas, sem redução de salários e benefícios, é 
uma bandeira que vem sendo levantada pelo 
Sintaema e pelos trabalhadores da Casan há al-
gum tempo e que se tornou realidade no ano 
passado quando, após muita luta e resistência 
do Sindicato e da categoria, conseguimos avan-
çar (e conquistar no ACT) a implantação da jor-
nada de 6 horas nas agências de grande porte,  

para as áreas de manutenção e atendimento ao 
público. 

No ACT deste ano não foi diferente, mesmo 
contra a vontade de alguns diretores da Casan 
(que querem extinguir a jornada de 6 horas), lu-
tamos até o final junto com a categoria e o resul-
tado não poderia ser diferente: 

1) MANTIVEMOS A JORNADA DE 6 HORAS 
nas áreas de manutenção e atendimento ao pú-
blico das agências de grande porte (já implan-
tadas): Florianópolis, São José, Criciúma, Rio do 
Sul e Chapecó (atendimento);

2)  AMPLIAMOS (no ACT) essa jornada para 
os trabalhadores da manutenção das agências 
de MÉDIO PORTE. Essa conquista, a principio, 
será estendida para até quatro agências de mé-

Trabalhadores (as) da Casan na Assembleia Estadual, 
realizada no dia 23 de junho de 2015, para debater o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016.



dio porte (na manutenção) que reunirem as 
melhores condições de implantação.  

<<ACESSE O ACT AQUI E SAIBA MAIS SO-
BRE A JORNADA DE 6 HORAS NAS CLÁUSULAS 
47ª E 48ª >>

Muitos trabalhadores (as) da Casan já es-
tão usufruindo dessa conquista que vem sendo 
consolidada e fortalecida no dia-a-dia, a base de 
muita luta do Sindicato e da categoria e, é claro, 
a base de resultados: você sabia que a maioria 
das agências que implantaram a jornada de 6 
horas vêm apresentando bons resultados para 
os clientes, trabalhadores (as) e para Casan?

LAGUNA  IMPLANTARÁ A JORNADA DE 
6 HORAS EM MARÇO DE 2016

A municipalização/ privatização do sistema 
em Gravatal, e a consequente transferência 
dos trabalhadores (as) para a agência de La-
guna, viabilizou as condições necessárias para 
a implantação da jornada de 6 horas para os 
casanianos na cidade.  Acordada para iniciar 
dia 1º março de 2016, Laguna será uma das pri-
meiras agências de médio porte a implantar a 
nova jornada no setor de manutenção. 

FIM DA ESCALA 4X2 E IMPLANTAÇÃO 
DA JORNADA DE 6H

De forma unilateral, sem consulta aos 
trabalhadores e ao Sindicato, a Casan im-
punha aos trabalhadores (as) da manuten-
ção de algumas agências, bem como os 
novos contratados, a escala ilegal 4x2. Essa 
mesma escala também era aplicada aos tra-
balhadores (as) que passavam pelo processo 
de municipalização em suas cidades (caso 
de Imbituba). 

Na luta contra a famigerada escala 4x2, 
o Sintaema percorreu as agências do Esta-
do conversando com a categoria e exigiu da 
Casan o cumprimento do ACT. Em 2014, os 
trabalhadores reafirmaram a sua insatisfa-
ção contra a escala ilegal e rejeitaram, em 
assembleia, esse modelo que a Casan vinha 
tentando implantar a base de ameaças e 
perseguições. 

Após muita unidade e luta consegui-
mos combater essa escala ilegal e garantir 
avanços, no ACT, com relação à jornada de 
6 horas para as agências de grande porte:  
para os trabalhadores(as) das áreas de 
manutenção e atendimento ao público de 
Florianópolis, São José, Criciúma, Rio do 
Sul e Chapecó (atendimento), às 6 horas já 
são uma realidade. No ACT 2015/2016 tam-
bém avançamos: a jornada de 6 horas está 
sendo ampliada aos trabalhadores (as) da 
manutenção nas agências de médio porte.

É importante lembrar que a redução da 
jornada de trabalho, sem redução de salário 
e benefícios, é uma luta histórica e tem como 
objetivo garantir ao trabalhador (a) melhor 
qualidade de vida. Na Casan, a nova jornada 
já apresenta bons resultados para todos os 
envolvidos!A luta do Sindicato é para que 
essa conquista, que é a jornada de 6 horas, 
seja estendida para todos(as)!

QUEM LUTA, 
CONQUISTA!

Dirigentes do Sintaema se reúnem com a Casan e com 
trabalhadores (as) de Laguna para acompanhar as 
transferências e a implantação das 6h.

ÁGUA É VIDA, PRIVATIZÁ-LA É CRIME!
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