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FLOCODECANTADOR – 
ETA CUBATÃO – UM PERIGO

Depois de décadas de espera, finalmente esta impor-
tantíssima obra foi colocada em operação. Certamente já trouxe 
os primeiros resultados positivos nesta temporada de verão.

Esta é uma obra, entre tantas outras, com problemas de 
concepção de projeto e de gestão, especificamente no que se 
refere às questões de segurança.

A CIPA já havia alertado e fomos checar a real situação. De 
fato, não existe guarda-copos e não tem iluminação. Segundo 
informação, houve erro no projeto.

Considerando que iria entrar em operação em dezembro 
passado, propomos  ao diretor de operação, ao superintendente 
da região metropolitana e ao presidente, bem como a outros 
chefes, que fosse construída uma proteção provisória, antes de 
colocar a ETA em operação, até a solução definitiva do problema. 
A idéia foi acatada, inclusive pelo presidente Valter Gallina, que 
determinou a execução,  porém até agora nada foi feito. 

No dia 30/03, estivemos em reunião com o presidente 
Gallina e cobramos, novamente, a solução do problema. O 
Presidente mostrou-se indignado pela não realização e nova-
mente determinou a execução em regime de urgência.

 Os  riscos de acidente de trabalho são  elevados.  Quem 
será responsável?

 Para salvaguardar a integridade física das pessoas que ali 
trabalham e/ou transitam,  caso não seja encaminhada a deter-
minação do Presidente, não resta outra opção senão reunir o 
pessoal e paralisar as atividades. 

ETE CANASVIEIRAS – BODE FEDORENTO
Esta é um bode fedorento que continua colecionando 

problemas. 
Já fizemos muitos alertas/cobranças as direções da 

Casan, inclusive ao atual presidente, sobretudo depois das 
mudanças efetuadas pelo atual superintendente Lucas Ar-
ruda, informando que o problema tenderia a agravar-se, 
mas, também, nada foi feito. 

Aliás, depois que o problema foi à imprensa o que mais 
se viu no local foi chefes visitando/ repassando “opiniões” 
(sem formalizar)  aos operadores, de como estes deveriam 
se comportar/proceder.  Cada chefe dá uma ordem/orienta-
ção diferente e, muitas destas, podem estar fora dos padrões 
normais de operação do sistema. Porque será que alguns 
chefes não querem formalizar suas ordens?

Qual ordem/orientação os operadores devem seguir? 
Como trabalhar com uma bagunça desta?

Recentemente chegaram ao cúmulo de punir um opera-
dor com suspensão. Isto é uma aberração! Vamos tomar as 
medidas cabíveis para acabar com isto e buscar o verdadeiro 
responsável.

Na reunião com o presidente, realizada no dia 30/03, 
também abordamos esse assunto. O presidente afirmou 
que iria buscar mais informações para responder ao Sindi-
cato.

• REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIRETORES E DE CO-
MISSIONADOS – É MUITO CACIQUE PARA POUCO ÍNDIO;

• FIM DAS SUPERINTENDÊNCIAS - GESTÃO POR 
REGIÃO HIDROGRÁFICA;

• DEFINIÇÃO DE PERFIL TÉCNICO PARA FUNÇÃO 
COMISSIONADA; 

• ELEIÇÃO, NO MÍNIMO, DE UM DIRETOR REPRE-
SENTANDO OS(AS) TRABALHADORES(AS).

• FIM DAS TERCEIRIZAÇÕES!

Esta é mais uma prova de deficiência na gestão. Para que 
tantos chefes se não resolvem os problemas? Aliás, se não 
tivesse essa penca de chefes haveria menos burocracia e so-
braria mais dinheiro para solucionar vários destes problemas.

MUDANÇAS NA  GESTÃO DA CASAN JÁ !


