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OS DESMANDOS E A MÁ GESTÃO CONTINUAM
No dia 23 de fevereiro, em virtude das viagens pelo Estado para conduzir as Assembleias de aprovação 

da pré-pauta, o dirigente do Sintaema, Odair Rogério visitou a Agência da Casan de Ituporanga e encon-
trou situações inaceitáveis com relação aos equipamentos e ao Sistema. 

Veja, abaixo, a situação deste Caminhão Valetadeira Ford 4000:

Extintor de incêndio vencido

Para - brisa quebrado

Assoalho – estado da carroceria 
comprometido pela ferrugem

Como pode um veículo nesse estado estar circulando? Quem é o responsável?  Situações como essa 
são consideradas infrações de trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 

Os problemas não param por aí. 
Na mesma visita o dirigente visitou a ETA da mesma Cidade e questiona: “Como pode uma ETA nova, 

que já era para estar funcionando, ainda não tratar nenhum litro de água por segundo?” Quem são os 
iluminados que adquiriram o sistema? Veja fotos dos descaso:

ETA nova sem funcionar  Prédio da ETA com rachaduras

Por isso, EXIGIMOS UMA REESTRUTURAÇÃO NA CASAN JÁ, inclusive, com mudanças na gestão da empresa.
Estes não são problemas isolados. São exemplos de má gestão que estão acontecendo por todo Esta-

do.  Se você estiver trabalhando nessas condições, denuncie! Mande um email com fotos e descrição do 
problema para secretaria@sintaema.org.br para que possamos tomar as providências cabíveis. 
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