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SINTAEMA SE REÚNE COM NOVO 
SUPERINTENDENTE DA CASAN

No dia 19 de agosto, o diri-
gente do Sintaema, Odair R. da 
Silva,  esteve representando a 
direção do Sindicato em reunião 
com o novo superintendente da 
região metropolitana da Grande 
Florianópolis, o  engenheiro Lu-
cas Barros Arruda. Infelizmente 
os demais membros da direção 
não puderam comparecer ao en-
contro devido a outros compro-
missos assumidos pelo estado. 

A reunião tinha como objeti-
vo ouvir o novo superintendente 
acerca da gestão dos sistemas na 
região metropolitana. Na oca-
sião, Lucas afirmou que, nesse 
primeiro momento, está toman-
do conhecimento de todos os 
sistemas e agências que compre-
endem a região e que está aber-
to para ouvir e discutir soluções 
para os mais variados problemas. 
Para tanto, está indo em todas as 
agências para colher as deman-
das e necessidades de cada local 
e buscar, dentro das prioridades, 
solucioná-las. 

Além disso, o superintenden-
te ressalta que buscará descen-
tralizar algumas ações nas áreas 
de operação para, logo, haver um 
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ganho de eficiência nestas áreas. 
No encontro, o dirigente sin-

dical, Odair R. da Silva, abordou 
a necessidade de se pensar em 
uma base operacional de ma-
nutenção na ilha e de manter a 
jornada de seis horas. O supe-
rintendente destacou que é pre-
maturo afirmar sem ter, ainda, 
base de informações para formar 
uma opinião, contudo, destaca 
que quer construir uma gestão 
democrática e informa que caso 
o Sindicato queira encaminhar 
propostas por escrito, a Superin-

tendência estará aberta para as 
discussões. 

Dessa forma terminou este 
primeiro contato do Sintaema 
com o novo superintendente. 
Desejamos que uma boa gestão 
seja realizada dentro daquilo que 
sempre pautamos: respeito a to-
dos os trabalhadores (as), gestão 
aberta, democrática, descentrali-
zada e desburocratizada. 

Estaremos juntos na luta 
pela valorização dos trabalhado-
res (as) e da CASAN!


