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Sintaema se reúne com Diretor Comercial
Na tarde desta segunda-feira, dia 

27 de outubro, os dirigentes do Sintae-
ma, José Oliveira Mafra, Odair Rogério, 
Meark Batista e Genilson Gomes, esti-
veram em reunião com o Diretor Co-
mercial da Casan, Antônio Varela do 
Nascimento, e seus assessores. O en-
contro tinha como objetivo sanar algu-
mas dúvidas sobre a implantação da 
jornada de trabalho de 6 horas na área 
de atendimento ao público, bem como 
externar algumas opiniões do sindica-
to com relação à área comercial.

Segundo o Diretor Comercial, os trabalhos de-
verão ser iniciados no prédio da Matriz, no dia 03 
de novembro, tendo como reforço mais 3 (três) fun-
cionários que serão integrados aos demais atendentes 
e um coordenador para suporte e apoio. Além disso, 
a Diretoria Comercial anunciou que o início desta 
jornada na Matriz, poderá servir de modelo e parâ-
metros para as demais agências que venham a ado-
tar esta jornada. Para os dirigentes, não há problemas a 
Matriz servir de modelo, desde que não seja considerado 
um projeto piloto, pois já houve muito tempo para testar 
e até o momento nada se consolidou. “Outra questão 
que não iremos abrir mão é de lutar por melhores 
condições de trabalho para os atendentes. Fatores 
como ergonomia, salubridade, melhorias das estru-
turas físicas, entre outros, devem ser considerados 
pela empresa com vistas a garantir uma maior quali-
dade de vida ao trabalhador no desempenho de suas 
atividades. Vamos exigir seu cumprimento”, ressaltam 
os diretores. De acordo com a Diretoria Comercial, es-
tes ajustes já foram solicitados e estão na Divisão de 
Projetos desde o mês de fevereiro de 2014.O sindicato 
irá verificar!

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA MATRIZ

Dirigentes do Sintaema em reunião com o Diretor Comercial, Antonio Varella 
do Nascimento, e seus assessores.

Em reunião, os diretores também regis-
traram que não vão admitir que o setor 
de Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(SACI) fique sem um funcionário de car-
reira junto com os contratados pela Pre-
feitura. “Não é possível que um setor estra-
tégico fique sem nosso acompanhamento 
no local”, ressaltam os dirigentes. Os as-
sessores da Diretoria Comercial da Casan 
garantiram que não há motivos para preo-
cupação, visto que os setores de SACI es-
tarão acompanhados de, pelo menos, um 
trabalhador da Casan.

O sindicato vai acompanhar!

 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO ( SACI )
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Outra questão abordada no encontro foi o canal 
de atendimento gratuito da CASAN, o 0800. “Para 
os assessores da Casan, o 0800 vai muito bem, 
obrigado! Já a direção do Sindicato, é contrária a 
terceirização deste serviço, visto que ele é estraté-
gico na garantia de um atendimento de qualidade 
aos clientes”, destacam os diretores do Sintaema. 

Na oportunidade, os dirigentes do Sintaema 
também cobraram a participação da Diretoria Co-
mercial nas melhorias que devem ser realizadas no 
prédio que abriga a oficina de hidrômetro. “A Di-
retoria Comercial já realizou uma reforma na área 
que abriga a bancada de aferição de hidrômetro, 
mas ainda há outras atividades ligadas ao comer-
cial que precisam ser melhoradas, portanto, que se 
empenhem para humanizar o ambiente de trabalho 
naquele local, bem como em outros que temos  en-
contrado pelo Estado afora”, afirmam os dirigentes. 

Segundo Odair Rogério, o Sindicato já realizou 
reuniões com o Diretor Administrativo, Arnaldo 
Venício de Souza, com o Diretor de Operações e 
Meio Ambiente, Valter José Gallina - atual Presidente da 
Casan, e com o técnico da Diretoria Comercial e as coisas 
“andam menos que tartaruga”.

NÃO A TERCEIRIZAÇÃO DO 0800OFICINA DE HIDRÔMETRO

O Diretor Comercial informou, em reunião, 
que novo lote para substituição de hidrô-
metros no Estado será licitado e, “por in-
crível que pareça, diante de nossa con-
trariedade sobre terceirizar o serviço, o 
argumento que nos foi dado é de que os 
nossos funcionários não o fazem. É obvio! 
A CASAN não contrata e não planeja quem 
e quando este trabalho poderia ser feito por 
nós mesmos”, advertem os diretores do Sin-
dicato. “Como vemos, a Diretoria Comercial 
um dia vai se terceirizar também e tudo fi-
cará na mão das empreiteiras”, concluem, 
com indignação, os diretores.

Vamos lutar para que estes serviços es-
tejam em nossas mãos!

SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 
NO ESTADO SERÁ 

LICITADO

 

                     AVANTE COMPANHEIROS!

Neste local, trabalhador realizou triagem de hidrômetros  em-
baixo de telhas de amianto em pleno verão. 

Sucatas de hidrômetros, após triagem, sendo depositadas 
sem o acondicionamento ambiental correto. 


