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Os dirigentes do Sintaema, Moacir Cunico 
e Luciano Schossler, juntamente com o conse-
lheiro Odair Rogério, se reuniram, no dia 03 de 
fevereiro,  com o Superintendente Regional de 
Negócios do Oeste da Casan, Écio Bordignon, 
com o chefe da Unidade da Casan em Concórdia, 
Norberto Farina, com o chefe da DICS, Gilmar do 
Rosário, com o ex-dirigente do SINTAEMA, Mar-
cos Favero, bem como com o assessor do Diretor 
Administrativo, Antonio de Sá.

O objetivo da reunião era discutir a viabilida-
de de implantação da jornada de 06 horas para 
os trabalhadores (as) da área de manutenção da 
cidade de Concórdia.

Para tanto, os dirigentes do Sintaema relata-
ram o sucesso da jornada de 06 horas, citando 
as agências que já realizam a nova jornada. Em 
conversa com representantes da CASAN, ficou 
definido que as chefias da agência de Concórdia, 
juntamente com os representantes do Sindica-

SINTAEMA DEBATE IMPLANTAÇÃO DA 
JORNADA DE 6H EM CONCÓRDIA

Dirigentes e conselheiro se reuniram com a Casan para de-
bater a implantação da jornada de 6h na área de manuten-
ção, em Concórdia.

to da região, apresentarão um documento - até 
final de fevereiro, apontando as necessidades e 
as possibilidades da implantação da jornada de 
06 horas.

Este relatório também será apresentado 
aos trabalhadores (as) da agência e, caso haja 
compromisso da categoria, a referida jornada 
poderá ser implantada sem grandes dificulda-
des. Portanto, companheiros (as), o processo 
em Concórdia poderá ser parecido com o de La-
guna, em que as discussões foram iniciadas em 
novembro e a implantação será iniciada no dia 
1º de março. Vamos evoluindo, dando um passo 
de cada vez. É nesse sentido que temos que nos 
pautar para avançar nas conquistas! 

Vamos fazer o esforço necessário para que 
a jornada seja implantada em Concórdia e tam-
bém nas outras agências!

Dirigentes do Sintaema e conselheiro conversam com os tra-
balhadores (as) de Concórdia sobre a implantação da jorna-
da de 6h.
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