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CATEGORIA, MAIS UMA VEZ, RESPONDE COM 
GRANDE PARALISAÇÃO À PROPOSTA DA EMPRESA  

Esta foi a resposta dada pela categoria frente à proposta 
da CASAN para o Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016. Na 
paralisação, os trabalhadores novamente votaram CONTRA a 
proposta apresentada pela Empresa.

Dentre tantas as agências, é importante registrar que 
quase 100% dos trabalhadores de Piçarras e de Caçador 
paralisaram suas atividades mesmo sabendo que, neste mo-
mento, está em discussão a renovação do contrato em seus 
Municípios. A coragem e a disposição de luta desses trabalha-
dores são exemplos a serem seguidos.

As paralisações realizadas pelo Estado por regiões e em 
dois dias, 09 e 10 de junho, provam que a tática do Sindicato 
estava correta: houve um aumento do número de trabalha-
dores paralisados, como pode ser visto nas fotos do mural do 
Sintaema.

Conforme discussão nas várias Agências, deliberamos 
com a categoria a realização da assembleia estadual para o 
dia 23 de junho para que, juntos, possamos definir os rumos 
da Campanha Salarial 2015. 

Caso não haja avanços na proposta por parte da Casan 
poderemos, nesta assembleia, deliberar por uma greve.  

Sua participação é imprescíndivel para garantir um acor-
do mais justo para todos e todas!

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

PARA ECONOMIZAR DINHEIRO E DESBU-
ROCRATIZAR, TEM QUE ACABAR 

COM A PENCA
A Diretoria da Casan insiste em dizer que não tem 

dinheiro para melhorar a proposta. Porém, basta que esta 
mesma direção e o Governo do Estado tenham vontade 
política para reduzir o número de diretorias, de assesso-
rias e de funções comissionadas para racionar os recursos e 
desburocratizar a empresa.

Segundo informações, a Casan gasta cerca de R$ 40.000 por 
mês para manter uma Diretoria - com pagamento de remune-
ração, encargos, assessorias, veículo, telefone, diárias, isso sem 
contar uma série de outros penduricalhos. Já uma única Asses-
soria para Relação com o Poder Concedente, na Superintendên-
cia, consome cerca de R$ 25.000 por mês. Atualmente a Casan 
mantém três. Somente com os recursos da extinção de uma 
diretoria e dessas três Assessorias a Casan poderia contratar 
aproximadamente 25 novos empregados (Instalador Hidráulico/
Assistente Administrativo/Operador de ETA/ETE).

Quem produz mais para a sociedade? Essa penca de car-
gos ou 25 novos empregados?

E tem que extinguir muito mais. Reduzir pelo menos 1/3 
das funções comissionadas, acabar com as Superintendências 
e criar entre 10 e 15 Agências Regionais. Medidas como es-
tas, além de racionar recursos, certamente trariam muito mais 
eficiência a empresa.Paralisação em Caçador.

Paralisação em Piçarras.


