
ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax: 
(48) 3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - facebook: Sintaema Santa Catarina
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José de Oliveira  Mafra e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 743I 05//02/2015 I Filiado à Fenatema e a CTB

CHAPECÓ: ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
INICIA JORNADA DE 6H

O dia 02 de fevereiro de 2015 ficará marcado 
como uma data histórica para os trabalhadores do 
atendimento ao público da Casan, em Chapecó.  
Neste dia, os servidores puderam usufruir, pela pri-
meira vez, de uma jornada de trabalho de 6 horas. 

A nova jornada trouxe grande satisfação aos 
servidores e clientes que aprovaram por unanimi-
dade o novo horário de atendimento. Os clientes, 
presentes na agência neste dia, destacaram a im-
portância do atendimento fora do horário comer-
cial e parabenizaram a iniciativa da ampliação do 
horário de atendimento de 8h para 12h ao dia. 
Também ressaltaram o ótimo atendimento pres-
tado pela equipe e destacaram que iniciativas 
como esta aumentam o grau de satisfação peran-
te a população. 

 Os servidores do novo turno ficaram felizes 
com a nova Jornada e destacaram que no primei-
ro dia já perceberam muitos benefícios no traba-
lho: como foco, maior desempenho e muito mais 
qualidade nas atividades desenvolvidas. 

As servidoras Tais da Silva e Tatiane Dalla Cor-
te, da equipe de atendimento ao público, ressal-
taram o benefício que a jornada trouxe para suas 
vidas: “Somos mães, estamos retornando de uma 
licença maternidade e continuamos amamen-
tando nossos filhos, portanto, não existe grau de 
satisfação maior do que poder ficar em casa no 
período da manhã e poder cuidar, estar próximo 
e resolver todos os problemas decorrentes da res-
ponsabilidade de se ter uma família, sem contar 

Trabalhadores da área de atendimento ao público de 
Chapecó comemoram a conquista da jornada de 6 horas.

os problemas relacionados ao dia a dia”. As traba-
lhadoras também destacaram que a jornada de 6h 
trará mais foco durante os trabalhos “pois nossas 
preocupações com os filhos serão bem menores, 
visto que passamos mais tempo com eles e não vai 
mais existir a preocupação de resolver problemas 
pessoais durante o horário de expediente, pois ti-
vemos o tempo necessário para resolvê-los”.  

Outro exemplo é o do servidor José Ernesto 
Bieberdach, que faz parte desta mesma equipe e 
destaca a importância deste novo turno, pois mora 
no município de Bom Jesus e percorre todo dia 
mais de 120km para ir e voltar do trabalho. 

O Sintaema ressalta a importância da unidade 
entre os trabalhadores e sindicato em mais essa 
importante conquista em Chapecó.  

Quem luta, conquista!


