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Esta semana, durante a visita do Sintaema 
em Rio do Sul, verificou-se que os serviços 
de cortes e religações, contratados de for-
ma terceirizada pelo Estado, não se aplica 
a Superintendência Norte/Vale. Na região, 
estes serviços estão sendo realizados pe-
los CASANIANOS. Parabenizamos esses tra-
balhadores que chamaram para si esta tare-
fa!

Veja abaixo o quadro com relação a 
realização deste serviço, comparando as 
quatro Superintendências:

Nem tudo está perdido. Parabéns Norte/Vale!

Tomamos conhecimento que a CASAN, através 
da Diretoria Comercial, contratou mais um serviço: 
RECADASTRAMENTO COMERCIAL para todo Esta-
do. Além de terceirizar este serviço, que podíamos 
executar com nossos trabalhadores, nos parece que 
o contrato excluiu uma parte importante do siste-
ma que são os MAPAS. Como pode isso?! Recadas-
trar só as informações sobre economias, categori-
as, etc.? E o mapa de setor, quadra, lote e unidade, 
quem vai fazer? 

Se há algum outro modelo de mapeamento que 
não temos conhecimento então que a Diretoria 
Comercial apresente aos trabalhadores da área em 
todo Estado. Estes iluminados, no mínimo, deveri-
am debater e discutir com todos o que é melhor 
para a CASAN. 

CONTRATO DESCONHECIDO 
• Superintendência Sul/Serra 

Corte Cavalete - 1.868 serviços realiza-
dos por empreiteira

• Superintendência Norte/Vale 
Corte Cavalete - 2.127 serviços realiza-
dos por Casanianos

• Superintendência Oeste 
Corte Cavalete 2.542 serviços realiza-
dos por empreiteira

• Superintendência Metropolitana  
Grande Florianópolis

 973 serviços realizados por empre-
iteira.

A Superintendência Norte/Vale só 
realizou 415 serviços a menos que a 
Oeste. Portanto, é “conversa fiada” a 
necessidade de contratar serviços de 
terceiros para esta atividade na Casan.

Quando se quer, se faz!

Diretoria Comercial contrata novo serviço e tra-
balhadores ficam sem saber como será realiza-
do o mapeamento.

Serviços de cortes e religações são terceirizados em três das 
quatro Superintendências. 
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