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Sintaema cobra jornada de 6h para Chapecó

No dia 14 de janeiro os di-
retores do Sintaema, Américo 
dos Santos, Moacir Cunico e 
Meark Batista, estiveram reu-
nidos com o Diretor Adminis-
trativo da Casan, Arnaldo de 
Souza, e a Gerente da GRH, 
Rita Volpato, para tratar do iní-
cio da jornada de 6 horas no 
setor de atendimento ao públi-
co e SEOPE (Setor de Operação 
de Esgoto) da Agência de Cha-
pecó. 

Lembramos que na SEOPA 
(Setor de Operação de Água) 
os trabalhadores ainda não to-
maram posição favorável à im-
plantação da jornada de 6h no 
setor. Entretanto, os dirigentes 
do Sintaema vem cobrando, 
mesmo assim, a implantação 
da jornada de 6h para a cidade.

Na ocasião, o Diretor Arnal-
do informou que a nova jorna-
da deverá ser iniciada no dia 
1º de fevereiro para área de 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

No setor de esgoto, as in-
formações ainda são contra-

ditórias, visto que no dia 8 de 
dezembro os trabalhadores 
enviaram uma solicitação para 
implantação da jornada de 6h 
no setor, sem a necessidade de 
contratação. Já na referida reu-
nião com a Casan, a Gerente da 
GRH, Rita Volpato, apresentou 
outro documento de Chape-
có alegando a necessidade de 
mais 4 contratações. Diante 
destas duas informações dife-
rentes, o Diretor Administrati-
vo enviará o assessor para Cha-

Dirigentes do Sintaema reunidos com o Diretor Administrativo, Arnaldo de Souza, e a 
Gerente da GRH, Rita Volpato, para tratar do início da jornada de 6 horas em Chapecó.

pecó com o objetivo de checar 
as informações e dar os devi-
dos encaminhamentos.

Esperamos que se chegue a 
um consenso o mais breve pos-
sível para que mais um setor 
importante para a CASAN pos-
sa implantar esta jornada.

A nossa luta pela jornada 
de 6h continuará até que todos 
(as) possam usufruir desta con-
quista!

Quem luta, conquista!

Nova jornada está prevista para iniciar no dia 1º de fevereiro
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