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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASAN 
AUTORIZA NOVAS CONTRATAÇÕES

Na última sexta-feira, dia 31 
de julho, foi realizada mais uma 
reunião do Conselho para tratar 
das novas contratações de tra-
balhadores (as) para a Empresa. 

A prioridade, neste momen-
to, são as contratações para as 
áreas de Manutenção e Ope-
ração que serão efetuadas em 
duas etapas, atingindo um total 
de 144 trabalhadores (as). A pri-
meira etapa deverá ser iniciada 
imediatamente com a chamada 
de 86 novos trabalhadores (as) 
e a segunda etapa será a partir 
de dezembro, com mais 58 cha-
madas em novo concurso. Nos-
so quadro de trabalhadores (as) 
até junho de 2015 é de 2.534 e 
deveremos chegar a 2.678 até 
janeiro de 2016.

Companheiros (as), segun-
do o conselheiro Jucélio Pala-
dini, que participou da reunião  
mesmo com dificuldades físicas 
(realizou uma cirurgia de coluna 
no último dia 14), o ideal seria 
chamar todos esses novos tra-
balhadores (as) imediatamente 
visto à falta de pessoal nas áre-
as de Manutenção. Contudo, 
não foi esse o entendimento 

Conselheiro Paladini representando a categoria na última  reunião do Conselho: 
por novas contratações!

dos demais membros do Conse-
lho, que aprovaram as contrata-
ções em duas etapas.

Não era o que queríamos, 
mas também não podemos ne-
gar que essas contratações irão 
auxiliar bastante e dar um novo 
fôlego para as demandas do dia 
em nossas agências. 

A decisão do Conselho pelas 
contratações é fruto da insistên-
cia do Conselheiro Paladini, que 
tem sido incansável nesta reivin-
dicação juntamente com o sindi-
cato e a categoria que, inclusive, 

estava disposta a paralisar as 
atividades na Grande Florianó-
polis no dia 04 de agosto.

Agora, com esta decisão do 
Conselho, devemos suspender 
as paralisações e concentrar 
nossas energias em outras ba-
talhas: pela não municipaliza-
ção dos sistemas em Caçador, 
Piçarras e Gravatal!

Passo a passo é que se avança!

JUNTOS SOMOS MUITO 
MAIS FORTES 


