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Desde o final de 2013, a sociedade organizada 
de São Francisco do Sul, os trabalhadores 
do SAMAE e nós do SINTAEMA travamos 
muitas batalhas para barrar a privatização do 
serviço de saneamento. Não foram poucas 
as denúncias de irregularidades, quebra de 
regimentos, desmandos, abuso de poder e 
manobras indecorosas. Todas registradas, 
documentadas e combatidas pelos 
vereadores de oposição, acompanhadas por 
nós do SINTAEMA, imprensa, e a sociedade 
Francisquence. Como se tudo isso não 
bastasse, apresentam-se ainda, constatação  
de irregularidades administrativas e CPIs. 
Denúncias de toda ordem estão aí, com provas 
materiais, depoimentos comprometedores 
que envergonhariam qualquer cidadão 
deste país. Mesmo assim, as barbaridades 
caminham a passos largos, fazendo parecer 
que é uma cidade sem lei e comandada por 
alguém que desconhece barreiras legais. 
Mas, não nos furtaremos de enfrentar tudo 
isso e lutar para restabelecer a ordem e os 
direitos individuais e coletivos. Lutaremos ao 
lado dos trabalhadores do SAMAE por justiça 
e contra a entrega do patrimônio público 
aos interesses privados. Não abriremos mão 
de nossos princípios  de lutar e acreditar na 
justiça e nas instituições. 

Manifestação popular em defesa do Samae
Sintaema convida trabalhadores do Samae, sindicatos e movimentos populares da 

sociedade organizada
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Convite
Para dar continuidade às nossas ações, convidamos todos e todas para comparecerem, 
nesta quinta feira (28/08), às 13h, ao Fórum da comarca de 
São Francisco do Sul, onde participaremos de audiência com a Promotoria 
da Fazenda Pública para tratar destas questões e cobrar, por parte do Ministério 
Público, ações efetivas e esclarecimentos. 


