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Ao passar pela Agência de 
Rio do Sul com a tarefa de 
realizar a eleição de Dirigente 

Sindical para a região, o presidente 
do Sintaema Odair aproveitou para 
ouvir os trabalhadores da Agência 
que fica na Rua XV de Novembro.  
  O relato dos trabalhadores é o 
pior possível na medida em que 
as condições de trabalho são 
alarmantes. O tratamento recebido 
do chefe pelos trabalhadores 
também é o pior. Chefe que não 
respeita os trabalhadores e não tem 
as mínimas condições de liderança, 
é incapaz de planejar as atividades 
relacionadas ao operacional da 
Agência entre outras debilidades. 
 As instalações sanitárias chegaram 
a ficar 40 dias sem uma limpeza. Há 
muito tempo estamos acompanhando 
e denunciando os problemas da 
Agência da Casan de Rio do Sul 
e até o momento nada foi feito.

Depois da enchente de setembro 
de 2011 a situação se agravou muito.
No início de fevereiro estivemos com 
o Dir. Adm. Arnaldo Venício, onde na 
oportunidade o Diretor solicitou que 
num prazo de 30 dias fosse realizado 
um projeto para acomodar todos 
os servidores nas dependências da 
Superintendência, só que até agora 

Rio do Sul, ainda uma VERGONHA
nada foi apresentado e realizado.  

E para piorar ainda mais a 
situação, o local sofreu mais um 
alagamento no dia 23 de outubro.  
Até quando vamos assistir a 
incompetência desafiar as forças 
da natureza? Chega de improviso, 
chega desta estrutura inoperante, 
burocrática e centralizadora.

Veja parte do artigo publicado 
em jornal de circulação estadual e a 
propósito: Será que o erro de digitação 
grifado  foi intencional para dar 
mais razão as nossas denúncias?  “O 
desafio da atualidade é oferecer 
a prestação deste de serviço 
com qualidade e segurança 
sanitária, além da continuidade, 
melhoria e incremento do 
serviço de abastecimento de 
água, de forma permanente 
para todos. Enfrentar este 
desafio exige gestão moderna, 
profissionalismo e novas 
tecnologias” .  Publicado em 
02/07-por:Artigos do Notícias do Dia.              
 Já é hora de resgatar o modelo 
das nossas antigas Regionais, com 
dotação financeira, política e 
técnica e ai sim melhorar nossos 
locais de trabalho e prestar um 
atendimento digno e eficiente 
com qualidade e segurança. 
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Lama no pátio após inundação

Acúmulo de materiais no pátio

Estado da Agência após as chuvas

Cabo de aço sustentando a lança da retroJanelas quebradas Paredes da Agência após a inundação



Não é somente a Agência de 
Rio do Sul que enfrenta problemas 
de má gestão. Funcionários da 
Agência de Xanxerê pedem 
com urgência o afastamento 
do Gerente Paulo Baldi.

Há dias o sindicato vem 
recebendo denúncias de 
perseguição, autoritarismo 
e abuso de poder sofridos 
pelos trabalhadores da 
Agência por parte do Sr. 
Paulo Baldi. Esperamos que 
a Diretoria da Casan não feche 
os olhos para este caso. É 
inadmissível que trabalhadores 

sejam tratados desta maneira.
A falta de profissionalismo, 

preparo e interesse em 
solucionar os problemas da 
Agência por parte da chefia 
só reforça o que o sindicato 
vem denunciando. Há tempos 
o Sintaema vem informando a 
Casan e ao Presidente Dalírio 
Beber, que é necessário uma 
reestruturação da Empresa.

Assédio Moral é crime! O 
Sintaema continuará vigilante até 
que esta situação seja resolvida. 
Não descansaremos enquanto 
a Casan não tomar as devidas 
providências diante deste caso.

Plano de Saúde da 
Unimed é prorrogado por apenas 

6 meses
A Casan e o Sintaema em 
2 de setembro de 2011 
assinaram Termo Aditivo ao 
ACT 2011/2012 referente ao 
Plano de Saúde, em que foi 
reajustada de 20% para 40% 
a coparticipação sobre os 
serviços realizados (consultas 
e exames). Na época da 
negociação com a Diretoria 
da Casan, o Sintaema, 
com a compreensão e a 
concordância da maior 
parte da categoria, aceitou 
o aumento exigido pela 
operadora do plano, tendo em 
vista que poderíamos perder 
o plano de saúde existente.
Na ocasião, a Casan 
assegurou que pelos próximos 
5 anos a nossa coparticipação 
não aumentaria e os valores 
pagos nas mensalidades 
seriam reajustados de acordo 
com o INPC do período.

No ACT 2012/2013 com 
vigência de 1 anos a partir 
de 1º/05/2012, a mensalidade 
do plano de saúde foi 
acrescida em 5,88% (valor 
do INPC). Acontece, que a 
Casan prorrogou o período 
do contrato do plano de 
Saúde com a Unimed, 
somente até a data de 
28 de fevereiro de 2013.
Vamos começar a mobilizar 
a categoria, lutar e fazer 
tudo o que for necessário 
e exigir que a Diretoria da 
Casan mantenha o atual 
plano de saúde, cumprindo 
com a sua palavra.
Não vamos aceitar 
jamais nenhum tipo de 
aumento, além do reajuste 
anual da mensalidade, 
com base no INPC.

Vamos todos à luta!

Até quando vamos contratar 
trabalhadores para CASAN 
à conta gotas? No Edital 
n° 001/2012 está previsto 
a contratação de mais 15 
trabalhadores, onde para 
nós este número está muito 
aquém do que a Casan 
necessita. Durante nossas 
viagens pelo Estado, uma 
das principais reivindicações 
tanto dos trabalhadores como 
dos chefes é a falta de pessoal. 
Para uma Empresa que tem 
um serviço essencial à vida 
como é o caso da água, não 
se pode ficar nestas políticas 
medíocres de economia 
nas contratações através de 
Concurso Público. Será que 
as terceirizações não custam 
muito mais? Será que para a 
Cia a população não necessita 
de um serviço muito mais 
rápido e ágil? E se a jornada 
de trabalho fosse de 6 horas, 
será que não apresentaria 
melhores resultados?
 Com dois turnos, teríamos 
um atendimento diário 
de 12 horas além de um 
sábado por mês escalando 
um servidor sem horas 
extras. Isto, só não é 
possível devido a falta de 
pessoal. Até quando pensar 
pequeno será a prática diária 
dos Gestores da CASAN?
Vamos exigir mais 
contratações e melhores 
condições de trabalho.

Número de vagas 
é insuficiente

Trabalhadores de Xanxerê denunciam  
abuso de poder e perseguição


