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Reestruturação organizacional da CASAN: 

maquiagem não resolve
Dia  05/04   o  Conselho  de  

Administração da CASAN es-
teve reunido para discutir e 

defi nir alterações na Estrutura Or-

ganizacional da Empresa. Duas 
propostas estavam em discussão. 
Uma da Diretoria e outra que repre-
senta o pensamento dos trabalhado-
res, apresentada pelo Conselheiro 
Jucélio Paladini.

Em linhas gerais, a proposta da Di-
retoria da CASAN prevê a extinção das 
4 Diretorias Regionais, das 36 Agên-
cias Regionais, de algumas Agências 
e Setores. Por outro lado, mantém as 
4 Superintendências Regionais, cria 
4 cargos de Assessores Especiais para 
atuarem nestas Superintendências e 
ainda cria mais 1 Diretoria, a Comer-
cial. Traduzindo: reduz para 10 Di-
retorias, mas, para piorar, institui 4 
assessores especiais, ou seja, apenas 
muda o status do cargo de Diretoria 
para Assessoria.

A proposta apresentada pelo Con-
selheiro Paladini reduz o número de 
Diretorias de 13 para 6, de 36 Agên-
cias Regionais para 13, extingue as 
4 Superintendências Regionais (Sul/
Serra, Norte/Vale, Oeste e Metropo-
litana) e a fi gura dos Consultores, en-
tre outros, e cria a Superintendência 
de Relações com o Poder Conceden-
te (para a relação com Municípios e 
renovação de contratos).

Há muito tempo, o SINTAEMA-SC 
vem combatendo esta atual estru-
tura nociva para a Empresa. Mais 
recentemente, os Dirigentes do 
Sindicato entregaram documento e 

estiveram reunidos algumas vezes 
com o Presidente Dalírio Beber para 
discutir o assunto e defender uma 
redução drástica na atual estrutura 
organizacional da CASAN.

Infelizmente, foi aprovada a pro-
posta apresentada pela Diretoria da 
Empresa. Assim, praticamente nada 
mudou e o Presidente da CASAN dei-
xou escapar uma rara oportunidade 
de fazer uma boa e necessária re-

dução na penca de Diretorias e de 

funções comissionadas.
Temos a impressão que o Presiden-

te tinha até a vontade de fazer uma 
mudança semelhante a proposta pe-
los trabalhadores, mas certamente 
esbarrou  no Governo do Estado que 
necessita de cargos para acomodar 

sua turma. 
Como vimos, na essência, não 

muda quase nada. Foi apenas uma 
maquiagem para tentar aliviar a 
pressão dos Sindicatos e da própria 
imprensa. Não vamos baixar as ban-
deiras, nossa luta continua para 

enxugar a estrutura organizacio-

nal, pela contratação de pessoal, 
melhorias nas condições de trabalho, 
planejamento integrado entre as di-
versas áreas da Empresa, realização 
dos contratos programas com os Mu-
nicípios para dar segurança jurídica 
à Empresa, entre outras ações.

São propostas que visam a redução 
de custos, maior efi ciência e mais 
agilidade na prestação dos serviços 

à população.



SINTAEMA-SC NA REGIÃO OESTE

No dia 17/03, os Diretores do 
SINTAEMA-SC, Moacir Cúnico (Xan-
xerê), Mairo Luiz Gusi  e Marinilce 
Lourdes Barro (Chapecó) reuni-
ram-se com o Diretor da CASAN 
da Região Oeste, Antonio Varella 
do Nascimento.

Dirigentes do Sindicato realizam reunião com o Diretor da Casan em Chapecó

Na ocasião, o Diretor da CASAN 
reconheceu a atuação do SINTA-
EMA-SC junto aos servidores da 
Empresa, sobretudo no que se re-
fere às municipalizações.

Varella afi rmou que as negocia-
ções entre a Prefeitura de Chapecó 
e a CASAN, referente ao processo 
que tramita na justiça para a re-
tomada do sistema de água e es-
goto, estão bastante adiantadas. 
Ele acredita que em breve se che-
gará a um acordo para que o novo 
contrato seja efetuado. Como as 
negociações estão em andamen-
to, não é possível prever qual  a  
forma  de  gestão  que será adota-
da, no entanto, a  perspectiva  é  
que  a  CASAN  continue adminis-
trando o sistema de Chapecó por 

mais um longo período.
Quanto ao atual sistema de 

abastecimento de água de Chape-
có, Varella afi rmou que está sen-
do licitada a ampliação da esta-
ção de tratamento de água e que, 
provavelmente ainda esse ano os 
trabalhos dessa ampliação devam 
estar concluídos. Assim, melhora-
rá a captação e distribuição, sa-
nando as eventuais falta de água 
no Município.

Em relação à contratação de 
pessoal para a Superintendência, 
a  Diretoria   da  Empresa  está  
tomando  providências  e   rea-
lizará  concurso   público   para   
preenchimento das vagas em al-
guns Municípios.

D ia 05/04, aconteceu mais uma 
reunião de negociação. O Dire-

tor Administrativo Arnaldo Venício 
limitou-se a apresentar ao Sindicato 
sua proposta de reajuste/aumento  
no Plano de Saúde. A proposta 
prevê duas formas de reajustes: 
nas mensalidades que, variam 
de R$ 21 para a menor remuneração 
e de R$ 179 para a maior remunera-
ção, além de aumento da co-par-
ticipação de 20% para 30%, 
nas consultas e exames médicos.
A Direção da CASAN quer repassar 

para os trabalhadores o custo total 
do reajuste proposto pela Unimed  
no valor de R$ 136.000/mês. 
Nosso Plano de Saúde é bom e 

com um custo atual razoável para 
os  trabalhadores. Isso é uma con-
quista, fruto de  muitas  lutas  da  
categoria. Não  vamos  aceitar  ban-
car  esta  conta sozinhos. A Direto-
ria da CASAN tem que apresentar 
rapidamente sua contraproposta 

integral para a nossa Pauta de Rei-
vindicações.
A próxima reunião será somente 

no dia 19/04, para que a CASAN 
possa discutir a Pauta de Reivindi-
cações na reunião da Diretoria da 
Empresa, dia 08/04, e apresentar 
uma contraproposta  para os  tra-
balhadores. 
Neste   período,  a  CASAN  irá 

reunir-se também com os técnicos 
das áreas de manutenção 
e operação para analisa-
rem nossas reivindicações 
de jornada  reduzida para  
a  manutenção,  operação 
e atendimento ao público, 
além da jornada nas ETAS 
e ETES.
Não adianta vir com a 

velha lenga-lenga de que 
o balanço da Empresa, em 
2010, foi negativo e não 
dá para atender nossas 
reivindicações. 

A  nossa  parte  nós  fi zemos,  ra-
lamos barbaridade! Nesse período 
de suspensão das negociações, o 
SINTAEMA-SC irá realizar uma série 
de reuniões nos locais de trabalho, 
para  informar,  ouvir e mobilizar a 
categoria.
A unidade dos trabalhadores 

é fundamental para  garantir 
avanços no Acordo Coletivo deste 
ano!

Mais uma rodada de negociação com 
a CASAN sem avanços

Terças-feiras   -   das 10h às 11:30h
Quintas-feiras -   das 14h às 17h

HORÁRIOS DO PLANTÃO 
JURÍDICO NO SINTAEMA-SC Acesse nosso site:

www.sintaema.org.br

Moacir, Mairo, Marinilce (SINTAEMA-SC) e Varella.


