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Depois de muitas lutas; da grande Audiência Pública 
realizada em 21/08 na ALESC; de dezenas de  reuniões 

de mobilização da categoria; de duas paralisações nos dias 2 
e 9/10; de várias reuniões de negociação com a Diretoria da 
Casan, entre outras ações, finalmente a Companhia apresentou 
formalmente aos Sindicatos uma  prooposta para nossas 
reivindicações quanto a mudanças na gestão da Empresa.

A Diretoria da Casan, através da CT/D-2344, reconheceu que 
a Empresa necessita de mudanças e, em 31/10, depois 
de nova reunião de negociação, a Diretoria remeteu 
nova proposta aos Sindicatos, CT/D-2514, propondo a 
constituição de uma Comissão Paritária com 6 nomes 
representando a Empresa, e outros 6 os Sindicatos. 
O prazo para que a Comissão apresente propostas/
conclusões foi definido em 120 dias. Os assuntos 
estudados e discutidos serão: 1) Redefinição da nova 
estrutura organizacional; 2) Número de Diretorias e 
de funções comissionadas; 3) Definição de um perfil 
técnico para provimento de funções comissionadas.

 Após a conclusão dos trabalhos a proposta deverá 
ser remetida ao Conselho de Administração e à 
Assembleia dos Acionistas para apreciação.

Quanto às reivindicações de destinar uma vaga na 
Diretoria Executiva para empregado(a) efetivo(a),  
a Diretoria já assumiu o compromisso de fazê-lo. 
E sobre  a contratação de novos empregados(as), 
a Diretoria também concorda e, inclusive, já foi 
aprovada pelo Conselho de Administração a 
contratação de 270 novos trabalhadores (as).

NOSSAS PRINCIPAIS DIRETRIZES

A) Redução do número de diretorias e de funções 
comissionadas; B) Gestão por bacias hidrográficas, 
com autonomia e condições de trabalho necessárias; 
C) Destinação de no mínimo uma vaga na Diretoria 
Executiva a ser preenchida por empregado(a) de 
carreira; D) Definição de um perfil técnico para 
ocupantes de cargos de Diretores e de funções 
comissionadas; E) Fim das terceirizações.

CATEGORIA VAI DECIDIR
Considerando a proposta apresentada, caberá agora à 

categoria, através de assembleias, decidir se aceita ou não 
participar da Comissão Paritária e caso não aceite, definir os 
rumos do movimento por mudança na gestão da Casan.

Caso haja aprovação da proposta, caberá a indicação de 
companheiros(as) com um perfil condizente com a complexa 
tarefa a ser desenvolvida.

LOCAL         DATA     HORA 
Criciúma        28-Nov     08:00 
Videira         28-Nov     08:00 
Piçarras/ Barra Velha       28-Nov     08:00 
Chapecó        28-Nov     08:00 
Braço do Norte       28-Nov     13:30 
Caçador        28-Nov     13:30 
Baln. Barra do Sul/ Araquari      28-Nov     13:30 
Concórdia        28-Nov     13:30 
Laguna        29-Nov     08:00 
Curitibanos        29-Nov     08:00 
Canoinhas        29-Nov     08:00 
São Miguel do Oeste       29-Nov     08:00 
Imbituba        29-Nov     13:30  
Mafra         29-Nov     13:30  
Maravilha        29-Nov     13:30  
Indaial         2-Dez     08:00 
Rio do Sul        2-Dez     13:30  
Taió         3-Dez     08:00 
CIOM/ Grande Florianópolis      3-Dez     08:30 
São Joaquim/ Urubici       3-Dez     13:30 
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