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No dia 14/07, durante a Assembleia Estadual, aprovamos a 
proposta para Acordo Coletivo remetida  pela Direção da 
Casan e também deliberamos que iríamos focar nossas 

energias na luta pela reestruturação e mudança na gestão da Casan.
Já no dia 21/08, durante a grande Audiência Pública que realizamos na 

Alesc, aprovamos uma agenda de luta para alcançar nossos objetivos, 
como: mobilização da categoria, duas paralisações e, caso a Diretoria 
da Casan não admitisse negociar, faríamos uma Assembleia Estadual e 
até mesmo greve se fosse preciso.

Realizamos centenas de reuniões com a categoria, duas paralisações, 
diversas moções aprovadas em Câmara de Vereadores etc.

Após muita luta, felizmente, a Diretoria da Casan reconheceu que 
a empresa necessita de mudanças em sua estrutura organizacional e 
também na gestão.

 Até o momento, a Diretoria já remeteu três correspondências ao 
Sintaema, a última datada de ontem, 28/10, convidando o Sintaema 
e a Intersindical para uma reunião de negociação dia 30/10 às 15h, 
visando construir uma proposta de consenso. Ofício da Direção da Casan para reunião
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1) Redução do número de Direto-
rias e de funções comissionadas; 
2) Fim das Superintendências Re-
gionais e gestão por bacias hidro-
gráficas; 
3) Definição de perfil técnico pro-
fissional para funções comissiona-
das; 
4) Destinação de no mínimo uma 
vaga da Diretoria Executiva para 
ser ocupada por profissionais da 
empresa; 
5) Contratação imediata de no mí-
nimo duzentos e cinquenta novos 

empregados(as), especialmente 
para as áreas de manutenção e 
operação; 
6) Fim das terceirizações.

As sinalizações de avanços con-
seguidos até aqui é fruto  de nos-
sa capacidade de mobilização e 
consciência política.
Vamos ficar atentos e mobilizados 
porque muita água ainda vai rolar. 
A UNIDADE É A CHAVE DA 
VITÓRIA. “HAVEREMOS DE 
VENCER E VENCEREMOS”

ASSEMBLEIA TERÁ NOVA DATA
Diante da possibilidade de avanços no 

processo de negociação, a Direção do 
Sintaema está orientando no sentido 
de adiar a assembleia que estava com 
data indicativa para ser realizada no 
próximo dia 31/10.

 Desta forma, na medida em 
que tivermos uma proposta mais 
elaborada, a Direção do Sintaema dará 
conhecimento à categoria e convocará   
para discussão e deliberação da 
proposta apresentada pela Direção da 
Casan.

NOSSAS PRINCIPAIS BANDEIRAS


