
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 626 I 05/11/2012 I Filiado à

Projeto Piloto de 6 horas/dia

Diretores do Sintaema 
Odair, Mafra, Janete 
e Moacir juntamente 
com Técnicos da GRH 

realizaram reuniões em algu-
mas Agências da Casan como: 
CIOM, Costa Norte, Costa Sul/
Leste (Florianópolis), São José, 
Concórdia, Caçador, Videira e 
Chapecó. O intuito das reuniões 
foi  discutir a possibilidade de 
implantação de um Projeto 
Piloto na área de manuten-
ção e atendimento ao público.
O Projeto Piloto é o resultado 

de 6 meses de reuniões entre 
o Sindicato e a Casan . O Sin-
taema sempre defendeu nas 
reuniões que a jornada de 6 

horas/ dia deveria ser de se-
gunda a sexta-feira, porém, in-
felizmente não houve consenso 
na Comissão por parte da Casan.
Para   os  Dirigentes do Sin-

taema somente será um avan-
ço para os trabalhadores   se 
os mesmos trabalharem ape-
nas  um  sábado por mês.
O Projeto Piloto funcionará por 

90 dias. Durante esse período 
deverá ser avaliado podendo 
assim se tiver em comum acor-
do ser ajustado e prorrogado 
por igual período. Ao final do 
período experimental, os tra-
balhadores que aderiram de 
forma voluntária decidirão se 
a escala será aprovada ou não.

Entre os dias 23 e 26 de outubro, 
conforme publicação em 
edital,  o Sintaema -SC realizou 
eleições para novos dirigentes 
em alguns locais de trabalho.   
Os novos Diretores substituem 
aqueles que por aposentadoria 
ou  outro motivo particular 
solicitaram o desligamento 
do quadro da diretoria.
A recomposição dos cargos 

em aberto ocorreu em 
Assembleias Regionais nos 
seguintes locais de trabalho 
com seus respectivos eleitos: 
Costa Norte - Meark Rafael 
dos Santos Batista; Costa Sul 
- Aledson Chistofari Ferreira; 
ETE Insular - Oziel Jorcelino 
Leal e Bombinhas - Lourival 
Lopes Pereira, estes na região 
metropolitana de Florianópolis. 
Em Curitibanos Rubens Fogaça 
Júnior é o novo Diretor e em 
Rio do Sul José Luiz Corrêa. 
  O Sintaema deseja aos eleitos 
sucesso nesta nova empreitada.

Recomposição 
de cargos

Presidente Odair e o novo Diretor Sin-
dical de Rio do Sul, José Luiz Corrêa 
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