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SINTAEMA E INTERSINDICAL SE REÚNEM COM COMISSÃO 
DE GESTÃO DA CASAN

Os dirigentes do 
Sintaema, Mafra e Odair, 
e da Intersindical, Carlos 
Abraham, se reuniram, 
em 8 de agosto, com 
os membros que fazem 
parte da comissão que 
está tratando de uma 
nova gestão/estrutura 
da Casan. Os membros 
foram indicados pelos 
sindicatos com aval 
da categoria, são eles: 
Daniel G. Lemos, João C. 
de Oliveira, Alexandre B. 
Trevisan, Débora dos Reis 
S. Santos, Claudio A. B. 
N. da Silva , Leonardo L. 
da Silva e Valério M.Leal. 
Na abertura da reunião, 
os dirigentes fizeram uma 
avaliação dos trabalhos 
e destacaram que alguns 
pontos da comunicação 
relacionados à visibilidade 
da comissão e à interação 
com a categoria ainda não 
avançaram como deveriam. 
Algumas ações foram 
sugeridas:
- Divulgação de informativos 
para a categoria acerca 
dos passos e deliberações 
tomadas pela comissão; 
- Visitas nos locais de 
trabalhos, com coleta de 
informações e apoiadores 
na perspectiva de inserir a 
categoria na discussão; 

 - Divulgação de calendários 
de reuniões nas redes sociais 
da Casan e dos sindicatos.  
Os sindicalistas apontaram 
ainda como premissa 
fundamental, para que essas 
e outras ações evoluam, o 
tempo dispensando pelos 
membros para a realização 
dos trabalhos. Os membros 
da comissão também 
manifestaram a mesma 
preocupação. Além desta 
necessidade, os dirigentes 
sindicais reafirmaram que as 
grandes questões da gestão 
e da estrutura da Casan 
devem nortear os trabalhos, 
como: 
- Redução de diretorias;

- Gestão por bacias;
- Perfil para chefes, entre 
outros. 
Na próxima sexta-feira 
(22/08), nos reuniremos 
novamente para discutir 
as ações dos trabalhos 
da comissão. O Sintaema 
reafirma sua disposição 
para ajudar naquilo que 
for necessário para que os 
trabalhos cheguem a um 
bom termo. É fundamental 
que os membros da 
comissão recebam o apoio 
de todos(as) para juntos 
construirmos uma nova 
Casan, pública e eficiente.
Juntos somos fortes!
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