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No dia 23 de setembro, os dirigentes do SINTAE-
MA, Meark e Odair estiveram visitando o novo local do 
almoxarifado da GAFS/SESUP, localizado no bairro Bar-
reiros. Para surpresa dos dirigentes há uma intenção 
da Superintendência da Região Metropolitana (SRM) 
de acomodar no mesmo local  o setor  operacional da 
Agência São José. 

De acordo com os dirigentes do Sintaema, o es-
paço do almoxarifado está de acordo com suas neces-
sidades e atribuições - que é receber e distribuir ma-
teriais de pequeno, médio e grande porte. Portanto, 
não há condições físicas e estruturais para incorporar a 
SEOPA/ São José.  

Os dirigentes também ressaltam que o local do 
almoxarifado é bom e que possui pátio para mano-
bras de caminhões e veículos e para acomodar peças 
grandes como tubos, luvas e outros. Na parte interna 
do prédio há várias prateleiras para peças miúdas e 
médias, salas para produtos de limpeza e EPI’s, dois 
BWC e uma cozinha - suficientes para atender quem 
ali trabalha.

“Acreditamos que, com a jornada de 6 horas para 
as áreas de atendimento ao público e manutenção, 
haverá uma redução da concentração de trabalhadores 
na SEOPA/São José, talvez não sendo necessário um 
espaço maior”, destaca Odair. Segundo ele, o que a 
agência precisa é de um estacionamento maior para os 
veículos e equipamentos pesados. Caso isso se resol-
va, o prédio precisa passar por  uma reforma completa 

ALMOXARIFADO  GAFS/ SESUP ESTÁ BEM INSTALADO
Sintaema entende que não há espaço físico para unir o GAFS/SESUP e o SEOPA/São José

(BWC’s, refeitório, cozinha, salas, entre outros). Assim, 
o prédio poderá ser utilizado perfeitamente, tanto para 
área comercial como para o operacional.

Outra possibilidade é a Direção da CASAN encon-
trar um novo espaço para acomodar o operacional de 
São José, contudo, é importante salientar que este novo 
ambiente deve estar estruturalmente adequado para 
suprir todas as necessidades dos trabalhadores (as).

Diante destas constatações, o Sintaema esclarece 
que NÃO CONCORDA com a ida da SEOPA/ São José 
para Barreiros junto ao almoxarifado GAFS/SESUP.

Para tanto, o sindicato encaminhou ofício ao Diretor 
Presidente da Casan, Valter Gallina, ao Leonardo Lacer-
da da Silva, da SEOPA/São José, a Maria E. V. Soares dos 
Santos, Gerente Administrativa e Financeira do GAFS e 
ao Carlos A. Coutinho, Superintendente SRM. 

 Veja, abaixo, algumas fotos do novo almoxarifado: 

Fotos: 1) Pátio externo ocupado. 2) Sala de de EPI’s  e de produto de limpeza. 3) Sala de materiais de pequeno porte.

Parte interna com prateleiras lotadas.


