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Tendo em vista a chegada da tempora-
da de verão 2014-2015, a Casan investiu 
20 milhões em ações e melhorias para 
atender a grande demanda que temos 
no verão, com a chegada dos turistas no 
litoral. 

O foco está nas cidades litorâneas como 
Florianópolis, Porto Belo, Bombinhas, 
Garopaba, Laguna, Piçarras, Barra Velha 
e Balneário Barra do Sul, que recebem 
grande número de turistas nesse perío-
do do ano, mas que servirá também para 
os próximos anos. 

Determinadas melhorias estão sendo 
importantes para a Casan como a con-
clusão da obra do flocodecantador na 

OPERAÇÃO VERÃO CASAN

Localizado na Rua Candido 
Pereira dos Anjos, no bairro Rio 
Vermelho, em Florianópolis, 
este é um dos 10 poços perfura-
dos que auxiliarão na Operação 
Verão, reforçando o abasteci-
mento de água no Norte da Ilha. 

estação de tratamento de água do Mor-
ro dos Quadros, em Palhoça, região da 
Grande Florianópolis, que irá aumentar 
em 50% o tratamento da água que hoje 
opera com 2.000 litros/seg e passará a 
tratar 3.000 litros/seg após a obra con-
cluída, sanando o problema de abasteci-
mento de água da Grande Florianópolis e, 
principalmente, do norte da ilha.

Alguns destes investimentos incluem a 
colocação de mais de 50 geradores  de 
energia elétrica para estações de trata-
mento de água e esgoto, a perfuração de 
mais 10 minipoços artesianos e a inter-
ligação de uma adutora Ratones/ Jurerê 
no Norte da Ilha. 

Poço perfurado no Rio Vermelho
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Além da instalação desses novos 
geradores, a Empresa já realiza entre 
os bairros do Itacorubi e João Paulo a 
interligação de uma nova adutora ao 
sistema já existente e outra entre os 
bairros de Ratones e Jurerê. Essas me-
didas devem ampliar o abastecimento 
de água no norte da ilha em 25%. Na 
foto, nova adutora entre os bairros de 
Ratones e Jurerê.

Interligação de nova adutora

Temos ainda a conquista da jorna-
da de 6 horas que, com o esforço do 
Sintaema, possibilitou em Florianópo-
lis e São José uma jornada de 12 horas 
diárias de atendimento à população 
na área de manutenção e atendimento 
ao público. Na foto, Mafra, presidente 
do Sintaema, junto às trabalhadoras 
da área de Atendimento ao Público, na 
Agência de São José.
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Portanto, com mais um verão chegando, a expectativa é que não ocorram problemas no abaste-
cimento de água. Caso isso ocorra, os privatistas de plantão farão tudo o que for necessário para 
desmoralizar a Casan e privatizá-la. Como sempre, vamos nos unir e defender a Casan pública e 
de qualidade.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Jornada de trabalho de 6 horas

Instalação de geradores
Os geradores para as estações 

de tratamento de água e esgoto e 
poços artesianos servirão para que, 
no caso de uma possível queda de 
energia, mantenham os poços e es-
tações funcionando normalmente. 
Na foto: Gerador instalado na es-
tação de tratamento de esgoto dos 
Ingleses - Florianópolis.
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