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SEOPE DE CHAPECÓ INICIA JORNADA DE SEIS HORAS 
 Na última terça-feira, dia 1º de dezembro, os 

trabalhadores da SEOPE (setor de esgoto) de Cha-
pecó deram início a jornada de 6h.

Esta é uma conquista de ACT 2014/2015. Po-
rém, os trabalhadores da manutenção de água e es-
goto de Chapecó, em reuniões com a presença de 
dirigentes do Sintaema, em 2014 e início de 2015, 
manifestaram que não havia interesse em aderir a 
jornada de seis horas, pelo menos naquele momen-
to, por falta de consenso entre os componentes da 
equipe. Coube ao Sintaema respeitar a decisão.

Porém, depois, os trabalhadores do setor de 
manutenção de esgoto, de forma democrática, ma-
nifestaram interesse em aderir a jornada. Pronta-
mente os dirigentes do Sintaema , Moacir Cunico, 
Mairo Luiz Gusi e Thiago Alexandre Paz buscaram 
construir as condições para início dar início a mes-
ma. Cabe destacar a contribuição do Coordenador 
da Seope, Edenilson Borges, e da equipe da área 
administrativa.

A implantação desta jornada é fruto de muita 

luta. O início das 6h no setor de esgoto em Chapecó 
é mais um passo importante no sentido garantir ao 
(a)  trabalhador(a) mais qualidade de vida e  mais 
eficiência à Casan

É importante salientar que os trabalhadores 
(as) do atendimento ao público de Chapecó já estão 
usufruindo da nova jornada desde o dia 02 de feve-
reiro de 2015. Já entre o pessoal da manutenção de 
água ainda não há consenso para implementação 
da jornada.

No ACT desse ano conseguimos ampliar a jorna-
da de 6 horas para mais quatro agências de médio 
porte. Os diretores do Sintaema estão percorrendo 
as agências e realizando reuniões com os trabalha-
dores (as) com vistas a verificar quais apresentam 
as melhores condições para implementação da jor-
nada. 

A bandeira pela redução da jornada de trabalho, 
sem redução de salários, é mundial, e nós, traba-
lhadores (as) da Casan, permanecemos na luta para 
que essa conquista seja fortalecida e ampliada!

Equipe da área de atendimento ao público da agência de 
Chapecó já usufrui da jornada de 6 horas. 

Equipe do setor de esgoto de Chapecó comemora o início 
da jornada de 6 horas.
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