
Trabalhadores da CASAN decidem adiar 
Assembleia Estadual para 31 de outubro

POR MUDANÇAS NA GESTÃO
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Decisão foi tomada 
devido à resposta 
da direção da
CASAN, que reco-
nhece problemas 
na estrutura or-
ganizacional da 
empresa e sinaliza 
para mudanças

Em várias cidades a paralisação foi massiva Videira: “Falta de água é falta de investimentos”

Por ampla maioria, a categoria optou por 
adiar a Assembleia Estadual do Sinta-
ema, do dia 11/10 para 31/10. Na para-

lisação do dia 09/10, que deliberou a decisão, 
houve boa adesão da categoria na maioria das 
cidades catarinenses.
No dia anterior, ao final da tarde, o presidente 

da CASAN, Dalírio Beber, havia enviado do-
cumento ao Sindicato, no qual diz que a dire-
ção da companhia concorda “com a premissa 
de que a CASAN necessita de mudanças”. 
Dentre as quais, ele se compromete com “a 
redefinição do número de diretorias e de 
funções gratificadas de confiança e no perfil 
técnico necessário para o provimento de tais 
cargos”.

O documento da direção da CASAN represen-
ta um avanço, entretanto, podemos apontar al-
guns problemas, como  terceirização dos servi-
ços, que há muito tempo o Sindicato tem lutado 
contra.
Precisamos agora definir o número e os mem-

bros que participarão da comissão, que ao nos-
so ver, deve ser paritária. Além disso, o início e 
o fim dos trabalhos precisam ser definidos.
Nossa mobilização por mudanças na gestão, 

até o momento, está sendo vitoriosa. Precisa-
mos ficar em alerta até o dia 31/10, data indi-
cativa para a Assembleia Estadual. Caso a di-
reção da CASAN não cumpra suas promessas, 
voltaremos às mobilizações.
Veja documento da CASAN em nosso site.


