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POR UMA REFORMA ADMINISTRATIVA 
E ESTRUTURAL NA CASAN!

Estas imagens (abaixo) são da agência de Barra 
Velha e retratam a precariedade geral do prédio - 
aspectos da cozinha, vestuário, almoxarifado, refei-
tório e local de convivência dos trabalhadores (as). 
Se o prédio que abriga tal agência está longe do ne-
cessário mínimo para acomodar usuários no atendi-
mento ao público e trabalhadores do administrati-
vo, o que dizer da área de convivência? As imagens 
dizem tudo e também nos forçam a perguntar: este 
estado de “coisa” (para não dizer algo diferente) 
está de acordo com o discurso do presidente da CA-
SAN? É tarefa apenas do presidente ou teria parcela 
do diretor administrativo? Tem a superintendência 
autonomia pra resolver? Não está claro, ainda, que 
precisamos de mudanças urgentes?

Na visão do SINTAEMA e da maioria dos trabalha-
dores, é preciso, urgentemente, a realização de uma 
reforma administrativa e estrutural nesta empresa.

Tirando por essas imagens é correto afirmar que 
a missão da CASAN é “fornecer água tratada, cole-
tar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, 
qualidade de vida e desenvolvimento sustentável?”.

Os diretores desta empresa buscam uma empre-
sa socialmente responsável, cumpridora do seu pa-

pel de agente do desenvolvimento? 
Onde está a prática da responsabilidade ambien-

tal e social? Qual é a visão do bem estar de seus tra-
balhadores e da sociedade em que atua?

Não somos os donos da verdade (nem temos 
essa intenção) mas é imprescindível que uma atitu-
de proativa comece de fato a acontecer sob pena 
de, mais uma vez, assistirmos o início das campa-
nhas contra a estatal em Barra Velha e em outros, 
como Porto Belo, que continuam com o retrato do 
passado, de forma piorada devido as transações da 
CASAN à empresa privadas e destas para a CASAN 
novamente.   

Sabemos que nas ETAS e nas redes destas ci-
dades estão havendo investimentos importantes, 
porém, neste caso, quem sabe da rede não vê as 
estações, quem vê as imagens tira sua impressão e 
opinião.  Nós do SINTAEMA já esperamos bastante 
por essas mudanças, esta imagem já tem um ano e 
nada mudou, exceto as promessas.  

Nós vamos intensificar nossas lutas por mudan-
ças de atitude e paradigma, esperamos que respos-
tas positivas venham e que não se limitem em ape-
nas dizer que “o sindicato é radical”.

Foto 1: Almoxarifado (no mesmo ambiente do refeitório). Foto 2: Parede do refeitório. Foto 3: Parede da cozinha. Veja 
mais fotos, clique AQUI!

http://www.sintaema.org.br/fotos/136-agencia-de-barra-velha-precariedade-do-predio.html

