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No dia 06 de outubro, os dirigentes 
do Sintaema, José Oliveira Mafra e Odair 
Rogério, juntamente com José Carlos, 
Afonso Coutinho e Carlos Abraham da In-
tersindical, se reuniram com o Diretor de 
Operação e Meio Ambiente da Casan, Jair 
Sartorato.

Na oportunidade, os dirigentes parabe-
nizaram-no pela indicação a frente desta 
importante diretoria. “Jair é um servidor 
de carreira e detém muito conhecimento 
na área operacional de Empresa”, afirmou 
Odair. Na reunião foram abordadas algu-
mas preocupações com alguns sistemas de 
água e esgoto, confira abaixo:

Sintaema e Intersindical se reúnem com Diretor de Operação

A reunião debateu a preocupação com alguns sistemas de água e 
esgoto no Estado.

1) Como ficará, por exemplo, a região norte da 
ilha nesta temporada? 
Segundo o Diretor, não teremos grandes problemas 
tendo em vista os reforços que estão sendo provi-
denciados no abastecimento de água, com a perfu-
ração de alguns poços artesianos na região norte e a 
interligação de uma rede que abastece desde o Ita-
corubi até o norte da Ilha. Desta forma a oferta de 
água na região deverá chegar em 500l/s gerando 
maior conforto para os turistas e moradores locais.
  
2) A ETA de Porto Belo vem apresentando 
problemas. Que medidas serão tomadas 
até o início da temporada de verão?
Para o diretor Jair, os problemas já foram identifica-
dos, ficando a cargo da empresa responsável pela 
obra solucioná-los. Caso persistam, existe um pla-
no emergencial que poderá ser acionado em tem-
po hábil, evitando transtornos para a população 
e turistas. Os Dirigentes do Sintaema irão a Porto 
Belo acompanhar o andamento dos trabalhos de 
perto, tendo em vista as dificuldades encontradas 

no município com a municipalização e o retorno 
para o sistema CASAN. 

3) Os problemas na Lagoa de estabilização de 
Potecas, como serão resolvidos?

De acordo com o diretor, este sistema tem 
sido um problema frequente. Primeiro, pela ocu-
pação desordenada em torno da lagoa. Segundo, 
pela fragilidade tecnológica na época em que foi 
construída. Algumas alternativas estão sendo vis-
lumbradas para eliminar o mau cheiro, como uma 
cobertura nos biodigestores, para a queima dos 
gases, solucionando de vez o problema. Esta tec-
nologia já foi aplicada há algum tempo, contudo, 
não há muita resistência na lona de cobertura, o 
que ocasiona alguns furos. O Diretor afirmou que 
uma nova lona com mais resistência para o siste-
ma deverá funcionar de forma articulada, garan-
tindo uma maior eficiência. 

Após mais de duas horas de reunião, o Sindicato 
reafirmou o compromisso de auxiliar nas deman-
das que trarão benefícios para Casan, para os tra-
balhadores e para a população.


