
ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax: 
(48) 3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - facebook: Sintaema Santa Catarina.
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José Oliveira Mafra e Jucélio Paladini.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 888I 08/07/2016 I Filiado à Fenatema e a CTB

No dia 29 de junho de 2016, o Sr. Lucas 
Arruda, Superintendente da SRM, e a Srª Fa-
biany Nunes Souza, Gerente Comercial da 
SRM, enviaram um documento CT – SRM/
GCOS Nº 24/2016 para o Secretário Munici-
pal de Receita de Florianópolis, informando 
que a CASAN não iria mais participar do con-
vênio de cooperação técnica e institucional 
nº 147/2008 (parceria CASAN e Prefeitura) 
a partir do dia 04/07/2016. Esta decisão foi 
tomada sem qualquer autorização e nem 
mesmo conhecimento, por parte do Diretor 
da Área Comercial, da Presidência e demais 
Administradores da CASAN. 

Somente dias depois, após o SINTAEMA 
descobrir a farsa que envolvia este tramite, é 
que o assunto foi submetido a aprovação do 
Presidente da CASAN, que também autorizou 
esta ação inconsequente. Some-se a isso o 
fato que, em reunião com diretores do SIN-
TAEMA, a Sra. Fabiany Nunes Souza afirmou 
que a CASAN não mais atenderia na Lagoa da 
Conceição porque o CIAC de lá seria encerrado 
pela prefeitura. 

Alguns dias depois, o Conselheiro Odair 

GESTORES MAL PREPARADOS MOSTRAM 
DESCASO COM TRABALHADORES E USUÁRIOS

recebe documento que mostra que na verdade 
a CASAN que optou por sair do CIAC e em con-
sulta à assessoria da diretora do Pró-cidadão, 
o SINTAEMA constatou que nenhum CIAC será 
descontinuado pela prefeitura, ou seja, ou não 
souberam explicar algum fatos, ou temos co-
legas, ocupantes de chefias na CASAN, MEN-
TINDO DELIBERADAMENTE.

Ressaltamos a importância que os nossos 
serviços têm para os clientes da CASAN e certa-
mente o atendimento ao público é parte indis-
pensável para a qualidade destes serviços (co-
letar, tratar e distribuir). Foram realizados, via 
CIACs, do início de 2015 até o dia 07/07/2016, 



Outro fato lamentável que está sendo 
ventilado para operadores de estações de 
tratamento, em Florianópolis, é que o lau-
do do Ministério do Trabalho sobre a escala 
12x48 já estaria pronto e proibia sua realiza-
ção e o Sindicato não tinha conhecimento. 
MAIS UMA MENTIRA VEÍCULADA NA SRM. 
Os fiscais ainda não concluíram os trabalhos. 

Se o superintendente da região metropoli-
tana quer terminar com a jornada 12x48, que 
o faça sem utilizar mentiras e assuma sua pos-
tura ditatorial e antidemocrática, sem uso de 
máscaras. 

O sensato numa hora destas era aguardar o 
laudo sem alterar a jornada de ninguém. Papel 
de chefe é mediar conflitos, buscar alternati-
vas, ouvir trabalhadores e utilizar o bom senso, 
ao invés de sair aterrorizando trabalhadores e 
tomando medidas antissociais. 

Cadê o bom moço que joga pingpong com 
os trabalhadores? Será que é LOBO EM PELE 
DE CORDEIRO?  

FORA MAUS GESTORES!!

JORNADA 12x48: 
LAUDO AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO

26 mil atendimentos, só a Lagoa da Conceição, 
neste mesmo período, realizou 6.866 atendi-
mentos, o que é mais que suficiente para jus-
tificar sua permanência. O mais grave é que o 
setor comercial da SRM nos disse que o local 
atendia apenas 3 ou 4 pessoas por dia, mais 
uma aparente mentira.

Temos duas servidoras no CIAC da Lagoa, 
de 2015 até o momento, uma delas atendeu 
3.565 e a outra atendeu 3.301. E, ainda assim, 
mesmo que fosse inviável economicamente, 
deveria ser analisado pelo ponto de vista da 
qualidade do serviço prestado à população, 
vide o impacto politico negativo à imagem da 
CASAN junto à comunidade, que já levou, in-
clusive, lideranças locais a se manifestarem e 
articularem  a permanência deste serviço no 
bairro.

POR MUDANÇAS NA GESTÃO/ 
ESTRUTURA DA CASAN JÁ!

TODOS CONTRA O AUTORITARISMO!

É por estas e por outras que 
lutamos por mudanças drásticas 
na Gestão/Estrutura da CASAN, 
para que pessoas melhor prepara-
das, com perfis multidisciplin-
ares, e com capacidade de gerir a 
Companhia como um todo (e não 
apenas ligados a critérios mera-
mente técnicos, que muitas vezes 
não contemplam inúmeras con-
tradições com as quais um gestor 
eficiente precisa lidar), possam de 
fato contribuir para o fortaleci-
mento da CASAN.


