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Tem dono de empresa que continua se achando o dono 
do mundo, mesmo depois de tantas notícias de corrupção, 
patrocinadas por vários de seus pares.

Alguns destes inescrupulosos pensam e desejam que os 
servidores públicos estejam à serviço de seus interesses. Para 
estes inescrupulosos, o público e privado é a mesma coisa.

Felizmente, a expressiva maioria dos trabalhadores (as) 
do serviço público age com dedicação e responsabilidade, 
sabendo muito bem distinguir o que é público e privado.

EMPRESÁRIO INESCRUPULOSO SE 
ACHA DONO DA CASAN E AGRIDE FUNCIONÁRIO 

AVS É UMA VELHA CONHECIDA NOSSA 
E COM PÉSSIMAS LEMBRANÇAS
No dia 03 de fevereiro de 2016, o sr. Antônio Venâncio 

(foto abaixo), sócio-proprietário da empresa AVS, que há 
anos presta serviços à CASAN, adentrou em área restrita 
aos funcionários para exigir satisfações do funcionário Edu-
ardo Horn Vianna, administrador, que atua como pregoe-
iro, para saber se havia algum problema com a proposta 
encaminhada por sua empresa. Ao receber a informação 
que a proposta estava incompleta, o empresário falou em 
alto e bom tom, com ameaças ao funcionário, sendo ouvi-
das pelos colegas de trabalho. 

ANTONIO VENÂNCIO TERÁ QUE SE 
EXPLICAR NA JUSTIÇA

Felizmente o “empresário” en-
controu um funcionário digno, hon-
rado e corajoso, assim como toda a 
equipe. Eduardo (foto ao lado) não 
titubeou, foi a Delegacia de Polícia 
registrar um Boletim de Ocorrência. 
Clique aqui e veja o BO na integra.

Eduardo agiu no exercício das 
suas atribuições (designadas pela 
CASAN) com lisura e legalidade que 
a lei determina! 

A DIRETORIA DA CASAN TEM QUE 
TOMAR PROVIDÊNCIAS

Não é de hoje que situações semelhantes acontecem 
com empregados (as) da CASAN. É inadmissível que haja 
livre circulação de empresários, empreiteiros e/ou de ter-
ceiros em áreas exclusiva de trabalho, ainda mais quando 
se trata de um setor que lida com informações estratégicas. 

Cabe a Diretoria da CASAN tomar todas as providên-
cias cabíveis para a preservação das informações, para 
não haver privilégios, para defender a integridade física 
e psicológica de seus funcionários, bem como disponibi-
lizar toda a assistência técnica e jurídica ao companheiro 
Eduardo e a quem mais sofrer qualquer tipo de agressão.

O SINTAEMA acompanhará de perto os passos deste 
episódio e disponibilizará ao companheiro Eduardo os 
meios para sua defesa e para que se faça a justiça. 

Nossa tarefa é proteger a nossa empresa destes “em-
presários” que só pensam em seus interesses, em detri-
mento do interesse público. Afinal, o papel  central  da 
CASAN é atender a população.

Vale lembrar que em décadas 
passadas, esta mesma empresa 
já foi alvo de denúncias efetuadas 
pelo SINTAEMA, especialmente 
pelo fornecimento de hidrômetros 
de má qualidade e por práticas de 
querer mandar e desmandar na 
CASAN. Infelizmente as Diretorias 
não tomaram providências, ou 
pior, foram coniventes. Por essa e 
por outras que Antônio continua 
achando que manda e desmanda.

Quem foi AMEAÇADO não foi só o funcionário e sim 
TODA A CASAN. EU E VOCÊ! 
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