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SINDICATOS PEDEM MUDANÇAS URGENTES 
NA GESTÃO DA CASAN

Nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro, durante 
a reunião do Conselho de Administração da Casan, 
os dirigentes do Sintaema e da Intersindical, bem 
como o representante dos trabalhadores (as) no 
Conselho, protocolaram, mais uma vez, um docu-
mento que reafirma a necessidade urgente de alte-
rar a estrutura da empresa.  

O documento foi entregue pelo vice-presidente 
do Sintaema, Genilson Gomes, que ressaltou a im-
portância dessas mudanças para a empresa  com 
vistas a garantir um melhor atendimento aos clien-
tes e trabalhadores em suas demandas e condições 
de trabalho.

O presidente da Casan,  Valter José Gallina, re-
cebeu o documento do dirigente. Veja na íntegra 
AQUI!

Devido a pressão e a cobrança dos dirigentes 
sindicais, o presidente Gallina se prontificou em 
realizar uma reunião com os sindicatos na próxima 
segunda-feira, dia 19 de janeiro. 

Caso o sindicato não receba um indicativo de 
avanços em nossa pauta, faremos um ATO NO DIA 
22 DE JANEIRO, DIA QUE ACONTECERÁ A ASSEM-
BLEIA GERAL DOS ACIONISTAS, NA MATRIZ. Portan-
to, solicitamos a todos os trabalhadores que fiquem 
atentos aos acontecimentos. Divulgaremos infor-
mações através do site do sindicato – www.sintae-
ma.org.br,  do informativo Bomba D’Água e da nossa 
página no facebook.

 

Vice-presidente do Sintaema, Genilson Gomes, realizou a 
entrega do documento.

PARABENIZAMOS a todos (as) os 
(as) trabalhadores (as) e adminis-
tradores da empresa que realiza-
ram um belo trabalho nesta virada 
de ano, garantindo o abastecimen-
to de água à toda a população. Isso 
demonstra a capacidade que a em-
presa tem de realizar um bom tra-
balho para toda população catari-
nense.

PARABÉNS TRABALHADORES (AS)!

ATO NA MATRIZ 

Cabe ressaltar que já mencionamos no Bomba 
anterior, nº 737, sobre o fim da Diretoria de Plane-
jamento e as quatro assessorias de relações com o 
poder concedente em cada Superintendência. O fim 
destas é fruto de nossa mobilização e luta! Já é um 
avanço mas ainda falta muito! Portanto, vamos em 
frente! Quem luta, conquista! 

  DIA 22 DE JANEIRO
  HORÁRIO: 9 HORAS

 TODOS(AS) NA MATRIZ! 
MUDANÇAS JÁ!
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