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Restabelecendo a verdade
Mais uma do presidente da Casan, 

Walmor De Luca, na medida que 

suprime as férias e a folga do dia 

31. Na verdade existe um problema 

concreto, que é a falta de água nos 

canos. Florianópolis não é a única 

cidade do litoral brasileiro a sofrer 

com a falta de abastecimento nesta 

época do ano. 

Infelizmente o que ocorre é um 

grande problema de planejamento 

entre o Estado e os municípios, e 

pior ainda, vende-se a imagem de 

Florianópolis no exterior e no Brasil 

afora que a cidade é a Ilha da Magia, 

atraindo turistas burgueses. Particu-

larmente essa população ( utuante 

está se concentrando no Norte da 

Ilha, sendo lá o turismo dos ricos e 

o Sul o dos pobres. Os grandes em-

preendedores de turismo do Norte, 

como o Seu Marcondes de Matos, 

do Costão do Santinho, e outros, 

cobram investimentos públicos para 

atender a essa elite. 

O problema principal não é a falta 

de pessoal para manter o sistema 

funcionando, mas sim a falta de 

água. Portanto, poderíamos colocar 

todos os nossos 2.400 servidores tra-

balhando aqui na Ilha que não resol-

veria o problema de abastecimento, 

exceto se todos fossem carregar latas 

d´água na cabeça do rio Papaquara 

para abastecer as casas dos senho-

res feudais. Para nós, atitudes como 

essas de suspender férias e folga é 

fazer “moral de cueca”.

Parece que o Presidente desco-

nhece os fatos ou está sendo mal 

informado. No caso da grande Flo

rianópolis, todas as informações 

internas e externas a respeito do 

sistema da região davam conta que o 

problema de abastecimento estaria 

solucionado. O próprio Presidente 

divulgou para a imprensa que não 

teríamos falta de água na Grande 

Florianópolis com a nova Adutora 

de Pilões. 

Com certeza se o número de Dire-

tores, Consultores e Assessores fosse 

reduzido sobraria mais recursos para 

investir no Norte da Ilha.

A enrolação continua desde junho 

de 2007. O Sintaema-SC exige que 

a Casan cumpra a NR 17, que deter-

mina jornada de seis horas para o 

tele-atendimento e solicita o quadro 

funcional da empresa, ao invés de 

terceirizar o serviço. 

No dia 18 de dezembro de 2007 

o Diretor Administrativo, Antônio 

Varela, esteve no local de trabalho, 

o call center, e solicitou um prazo de 

48 horas para que a situação fosse 

+ nalmente resolvida. Infelizmente, 

nada de concreto foi feito até o mo-

mento.

O Diretor Osmar de Oliveira e sua 

Consultora, que tem a responsabili-

dade de de+ nir as pessoas e a respec-

tiva jornada de trabalho para o call 

center, até o momento não tomou 

nenhuma providência. A inoperância 

desta gerência e os pára-quedistas 

de plantão que caem na Casan em 

nenhum momento têm o objetivo 

de fortalecer a empresa e melhorar 

a qualidade dos serviços prestados 

à população. 

Será que o Presidente Walmor De 

Luca sabe que os terceirizados do 

0800 tiveram só um dia de treina-

mento, quando o necessário são 15, 

e foram gastos mais de R$ 15 mil para 

essa + nalidade e nada foi usado?

A enganação

Descaso no 0800
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