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Em clima de muita unidade, cerca 500 trabalhadores(as) 
participaram das Assembleias Regionais convocadas 

pelo Sintaema e pela Intersindical. A categoria aprovou, 
praticamente por unanimidade (apenas um voto contrá-
rio e nenhuma abstenção), a proposta apresentada pela 
Direção da Casan de constituir uma Comissão Paritá-
ria para estudar e apresentar propostas sobre mudanças 
na gestão. Serão três eixos principais: a) redefinição da 
nova estrutura organizacional da Empresa; b) redefi-
nição do número de Diretorias e de funções comissio-
nadas; c) definição de perfil técnico para os cargos de 
Diretoria e de funções comissionadas.

A Direção da Casan também assumiu o compromisso 
formal com os Sindicatos de destinar uma vaga na Di-
retoria Executiva para um empregado(a) do quadro de 
carreira da Empresa e também de efetuar novas contra-
tações. Já foi aprovado pelo Conselho de Administração 
o ingresso de 270 novos empregados(as).

SINDICATOS INDICARAM OS NOMES

A categoria também delegou aos Sindicatos, a partir de 
uma série de critérios, indicar os seis Companheiros(as) 
para compor a Comissão Paritária nesta importante e 
complexa tarefa, que terá duração de 120 dias. Os traba-
lhadores indicados, como titulares, foram Claudio Nico-
lich da Silva, João Carlos de Oliveira, Débora Reis dos 
Santos, Valério Manoel Leal, Daniel Crippa Lemos e 
Alexandre Bach Trevisan. E os suplentes indicados fo-
ram Leonardo Lacerda da Silva, Silvio Camilo Delino, 
Claudino Antonio Dal Mago, Ademir da Silva, Anto-
nio Raimundo Demarchi e Carlos Alberto Golin.

Conforme discutimos nas Assembleias, também é im-
portante que, especialmente nas maiores Agências e/ou 
Região, a categoria eleja dois a três Companheiros(as) 

para realizar a tarefa de subsidiar a Comissão e, ao mes-
mo tempo, divulgar seu andamento  para os colegas de 
trabalho.

O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA E DA LUTA

Entre junho e dezembro, realizamos duas grandes As-
sembleias Estaduais (14/06 e 21/08), uma grande Au-
diência Pública (21/08) na Alesc e agora uma série de 
Assembleias Regionais entre 28/11 e 03/12. Além disso, 
realizamos duas paralisações, onde discutimos e deli-
beramos com a categoria os rumos desta luta em prol 
de mudanças na gestão da Empresa. Foi somente uma 
etapa no processo de conquista de uma gestão eficiente 
e democrática para a Casan. Certamente muitas outras 
batalhas serão necessárias para alcançarmos nossas rei-
vindicações.

AVANTE, COMPANHEIROS(AS), PORQUE QUEM 
LUTA CONQUISTA!

Categoria disse mais uma vez: “Queremos 
mudanças na gestão da Casan!”

Trabalhadores participam de assembleia na cidade de Rio do Sul


