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Agência de Antônio Carlos, modelo de ETA para todos nós!

O Sintaema realizou uma visita a ETA de Antônio 
Carlos, na última quarta-feira, dia 12 de novembro. 
Esta visita, dentre as tantas já realizadas pelo Sindi-
cato aos sistemas da Casan - principalmente às ETAs 
e ETEs, tinha como objetivo identificar eventuais 
problemas nas condições de trabalho dos operado-
res e nos serviços realizados pelo sistema. É impor-
tante ressaltar que, há muito, o Sindicato vem bus-
cando contribuir para a melhoria no desempenho 
dos serviços prestados, bem como na garantia de 
mais saúde e segurança aos trabalhadores (as).

Nesta visita ao município de Antônio Carlos, 
o Sintaema registrou que as condições da ETA es-
tão dentro do que os dirigentes entendem ser o 
melhor para os OPERADORES - com espaço ade-
quado de circulação; ambiente interno com boa 
ventilação – o que evita o superaquecimento no 
verão; cozinha com microondas, geladeira, fogão 
e mesa para refeições; banheiro com chuveiro; 
além de todos os ambientes estarem dentro de 
padrões de organização e higiene. 

O Sindicato parabeniza todos (as) que conceberam 
este projeto e destaca a ETA de Antônio Carlos como o 
modelo para as próximas, servindo também de parâ-
metro para aquelas estações que necessitam de ade-
quações com vistas a garantir a segurança e o conforto 
dos trabalhadores.  Parabenizamos também os opera-
dores, demais funcionários e a chefia de Antônio Car-
los, que administra o local, visto a boa aparência, orga-
nização e eficiência apresentadas. Veja fotos do local:

1) Armário na cozinha. 2)Mesa para que os trabalhadores realizem as refeições. 3)Bancada de trabalho. 

ETA da agência de Antônio Carlos.

Ambiente de trabalho saudável. Um modelo a ser seguido.
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