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Nesta segunda-feira, dia 19 de janeiro, o Sintaema 
através de seus representantes Odair Rogério, Améri-
co dos Santos, Moacir Cunico e João Guilherme Vieira, 
juntamente com Afonso Coutinho, Carlos Abraham e 
José Carlos Rauen, da Intersindical, participaram de 
uma reunião com o presidente da Casan, Valter Gal-
lina, para tratar da gestão/ reestruturação da Casan.

Essa reunião foi fruto da pressão por parte dos sindi-
catos, presentes na última reunião do Conselho de Ad-
ministração, realizada no dia 12/01, que, na ocasião, 
protocolaram um documento que reafirma a necessi-
dade de mudanças urgentes na estrutura da empresa.  
Saiba mais, clicando AQUI!

Diante da manifestação e cobrança dos dirigentes 
sindicais na reunião desta segunda, o presidente Gal-
lina propôs uma agenda com os sindicatos e com o 
representante dos trabalhadores (as) no Conselho, 
Jucélio Paladini, QUE SE INICIARÁ NO DIA 19/02, 
quinta-feira pós-Carnaval.

Os sindicatos aguardavam posicionamento fa-
vorável da diretoria da Empresa com vistas a avançar 
nas nossas propostas e, caso não houvesse, mantería-
mos a mobilização prevista para o DIA 22/01, dia da 
Assembleia Geral dos Acionistas da Casan. 

Diante da  AGENDA DO DIA 19/02, ESTAMOS SUS-
PENDENDO A MOBILIZAÇÃO em frente da matriz, no 
dia 22/01.

Ressaltamos aqui que o fim da Diretoria de Plane-
jamento e as quatro assessorias de relações com o 
poder concedente em cada Superintendência é re-
sultado da nossa mobilização e luta, mas ainda falta 
muito e, portanto, A PARTIR DO DIA 19/02, faremos 
pressão para que haja desdobramentos favoráveis 
às nossas reivindicações. Vamos nos manter mo-
bilizados para garantir uma Casan mais eficiente e 
profissional.

É importante salientar que esse avanço é positivo, 
contudo, não iremos abrir mão das nossas posições.

Sindicatos cobram avanços na Gestão da Casan

1) Redução do nº de diretorias, 
dentre as quais, uma com a partici-
pação dos empregados, por eles in-
dicados ou eleitos,  conforme deter-
mina a Constituição Estadual, em seu 
Artigo 14, Parágrafo II;

2)  Redução do nº de funções 
comissionadas para, no mínimo, 1/3;

3) Gestão por bacias hidrográficas 
ou região;

4) Definição de perfil técnico para 
ocupação de funções comissionadas, 
inclusive diretorias;

5) Fim das terceirizações;
6)  Definição e aplicação de plane-

jamento estratégico na Empresa.
 

QUEM LUTA, CONQUISTA!

Dirigentes discutem com presidente Gallina a reestruturação 
da Casan.
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