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Setor de poços se mantém sem alterações
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Depois de várias idas e vindas, de reuniões 
com os diretores e até com o presidente 
da Casan, Dalírio Beber, a reivindicação 
dos trabalhadores do setor de poços 
finalmente foi acatada. No dia 29, o diretor 
de operações Valter Galina assumiu 
compromisso de, até o mês de março, não 
efetivar a mudança de lotação de alguns 
trabalhadores do setor de poços da GPO 
para a SRM. Ainda segundo Galina, a partir 
de agora, nenhuma discussão sobre a equipe 
de poços deve acontecer sem a participação 
dos trabalhadores.
Essa decisão da direção da Casan é fruto da 

mobilização dos trabalhadores, junto com a 
direção do Sindicato. Para os trabalhadores 
do setor de poços que estavam envolvidos, o 
que os deixou mais indignados foi a forma 
que a direção da Casan estava conduzido 
todo o processo, unilateralmente, sem o 
conhecimento dos trabalhadores. Casos 
como estes devem ser abolidos em nossa 
empresa. Nada mais justo do que todos os 
envolvidos saberem quais os planos que a 
empresa tem para eles. É nisto que devemos 
nos nortear: na construção de uma 
gestão participativa e democrática, e não 
impositiva e autoritária.
Para o Sintaema, as intenções de mudanças 

no setor de poços eram totalmente 

descabidas, ainda mais neste momento, em 
que vamos entrar em uma nova discussão, 
muito mais ampla. Vamos tratar da gestão 
da Casan como um todo, conforme ficou 
definido na reunião do dia 30, entre direção 
da Companhia e sindicatos. 

Unidos somos fortes!

Trabalhadores do setor de poços na direção da Casan no dia 10/10

Em 11/09, trabalhadores já demonstravam preocupação com o setor


