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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 733I 05/12/2014 I Filiado à

SETOR  OPERACIONAL  DA AGÊNCIA  DE SÃO JOSÉ 
PODERÁ PERMANECER NO MESMO LOCAL

O vice-presidente do Sintaema, Genilson Gomes, fi-
cou satisfeito com a posição do Superintendente da 
SRM, Carlos Alberto Coutinho, acerca dos encami-
nhamentos que estavam sendo dados para a utiliza-
ção do Almoxarifado da GAFS/SESUP, localizado no 
Bairro Barreiros.

A ideia inicial da Superintendência era de acomodar, 
no mesmo local, o Setor Operacional de São José. 
Contudo, em reunião realizada no dia 25 de novem-
bro de 2014, Coutinho informou ao dirigente sindical 
que não há nenhum problema em alterar os enca-
minhamentos dados anteriormente e manter o se-
tor operacional de São José aonde está. Para tanto, 
é necessário que os técnicos e o chefe da agência de 
São José possam refazer o pedido justificando sua al-
teração.  

Já publicamos no Bomba n° 722 de 30/10/2014 que o 
local aonde está localizado o Almoxarifado da GAFS/ 
SESUP não comporta o  setor  operacional de São 
José. 

Vice-Presidente do Sintaema, Genilson, com o Superinten-
dente da SRM, Sr.Coutinho. 

No informativo n°722, destacamos que uma boa re-
forma no prédio de São José poderia resolver o pro-
blema, haja vista o mau estado de conservação  que  
se encontra. A Agência de São José é uma das maio-
res da CASAN, portanto, é inadmissível estar nestas 
condições. 

Acreditamos que, com esta postura do Sr. Coutinho, 
surge uma oportunidade para a Direção da CASAN 
oferecer  melhores condições de trabalho e segu-
rança aos nossos trabalhadores.  Desta forma, nos-
sos clientes também terão um local mais apropriado 
e eficiente, gerando uma satisfação maior. Enfim, o 
prédio necessita de uma reforma geral e cabe agora 
elaborar um bom projeto de reforma para pleitear 
junto à Direção da CASAN a implementação desta 
obra.  

Ressaltamos aqui que a NR 24 poderá e deverá ser 
aplicada, pois a mesma define algumas regras nas 
instalações sanitárias. Devemos junto com os técni-
cos de segurança e Cipeiros fazer valer esta Norma!
Quem luta, conquista!

AGORA ESTÁ NAS MÃOS DA 
AGÊNCIA DE SÃO JOSÉ

Foto atual do almoxarifado da GAFS/SESUP.


