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Em sinal de indignação e 
protesto, nos dias 22 e 23 
de agosto, os trabalhadores 
da oficina eletromecânica, 
localizada na ETE Insular 
de Florianópolis, recusaram-
se a entrar na oficina por 
falta de segurança no local, 
desrespeito e descaso 
da Diretoria da Casan.

O estado precário das 
instalações foi informado por 
diversas vezes à CASAN, 

Descaso da CASAN gera riscos a integridade 
física dos trabalhadores
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Sintaema e a indignação dos trabalhadores, a CASAN se 
comprometeu em iniciar as obras de recuperação do local de 

trabalho no máximo em 40 dias.
Concedemos mais um 

voto de confiança à CASAN, 
porém se nada for feito para 
solucionar em definitivo o 
grave problema existente, 
a oficina será fechada.

Infelizmente a situação do 
Insular não é fato isolado. 
Situações semelhantes de 
descaso vem ocorrendo em 
vários locais de trabalho.

Não é de agora que o 
Sintaema e os trabalhadores 
vêm denunciando e cobrando 
da Diretoria da Empresa.

Situações de abandono, 
falta de pessoal. 
ETAS comprometidas, 

falta de materiais e equipamentos, trabalhadores 
assumindo funções sem treinamento adequado, 
risco eminente a segurança das pessoas, e falta de 

alertando para o afundamento 
do piso da oficina.

Relatórios feitos pela área 
de Segurança do Trabalho 
foram enviados à Diretoria 
da CASAN, alertando 
sobre os graves riscos 
a integridade física dos 
trabalhadores e nada foi feito.

Após a interferência do 

Fotos do afundamento do piso da 
oficina eletromecânica
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  Durante a visitas do Sindicato  pelas 
Agências constatamos a ausência de 
Gerentes por estarem nas ruas realizando 
os trabalhos da área operacional.

Um dos exemplos é a Agência de 
Forquilhinha, a cidade possui mais de 7.000 
ligações, com previsão para mais 10.000 em 
novos loteamentos, a falta de equipamentos 
básicos e o quadro de pessoal defasado 
leva o próprio Gerente a atuar em diversas 
funções.

Há muito tempo o Sintaema vem 
informando a CASAN e o Senhor Diretor 
Presidente, Dalírio Beber, que é necessário 
e urgente, uma reestruturação da Empresa.

Mais do que isso, o Sindicato juntamente 
com o nosso Representante no Conselho 
de Administração, Jucélio Paladini, enviou 
inúmeros documentos com sugestões e 
propostas concretas para resolver estes 
problemas. Porém, até o momento, a única 
resposta foi que se as coisas não estiverem 
bem, mais tarde, a CASAN poderá sim 
pensar na reestruturação. 

Mas afinal, é este o retrato que 
queremos para a Empresa? É normal a 
quantidade de notificações que a CASAN 

vem recebendo da FATMA e do Ministério 
Público? É normal , Agências por falta de 
convênio com o posto local deslocarem 
seus veículos a uma distância de até 
60 km para abastecer? É correto um 
Superintendente gastar mais com diárias  
e despesas de viagens do que o fundo 
fixo das Agências que ele visitou? 

Não temos só perguntas a fazer e nem só 
problemas a apontar. Nós, os trabalhadores, 
temos muitas respostas e somos os 
maiores interessados em ajudar. Porém, 
precisamos ser ouvidos, pois temos certeza 
que todos nós somos compromissados com 
a Empresa. Novos funcionários ou antigos, 
chefes ou não, concordamos que do jeito 
que as coisas estão a CASAN perderá a 
qualidade em seus serviços essenciais 
levando a indignação de seus trabalhadores.

Está mais do que na hora da Direção 
da CASAN fazer algo para proporcionar 
melhores condições de trabalho e segurança 
ao seu corpo funcional.

Não descansaremos enquanto a CASAN 
não adotar outro modelo de gestão que 
possa melhorar os nossos serviços. Fique 
alerta!

"Há homens que lutam um dia e são bons; há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que 
lutam muitos anos e são muito bons. Mas, há os que lutam toda a vida, e estes são imprescindíveis." 
(Bertold Brecht)

investimentos podem ser constatados 
atualmente. É lamentável, mas essa 
é a realidade na CASAN; um modelo 
de gestão que não atende o mínimo 
necessário para enfrentar as demandas 
e os desafios colocados à Empresa.

Em viagens realizadas pela Diretoria do 
Sintaema, em todas as Agências, tanto 
nas menores quanto nas maiores cidades, 
é visível o nível de cansaço e estresse 
de todo o corpo funcional. Trabalhadores 
esgotados, chefes desmotivados, pessoal 
dos escritórios e da área comercial inseguros 
diante da burocracia administrativa imposta.

melhores condições de 
trabalho já!!

 Desnível do piso da oficina


