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EXPEDIENTE

LHS vendeu lebre e entregou cobra
O Governo do Estado apre-

sentou proposta para o sane-
amento durante a reunião no 
dia 25 de outubro, solicitada 
pela INTERSINDICAL, CUT, 
FUCAS e SINTAE para tratar da 
situação da CASAN. Além dos 
dirigentes, estavam presentes  
os deputados Dentinho (PT), 
João Henrique Blasi (PMDB) 
e Onofre Agostini (PFL), o 
presidente da CASAN Walmor 
De Luca e da SC Parcerias, 
Vinicius Lummertz. LHS disse 
que a nova proposta para o 
saneamento será apresentada  
na Assembléia Legislativa até 
o dia 04/11 e tramitará em, no 
máximo, 45 dias até que seja 
votada.

A proposta apresentada 
verbalmente sinalizava para a 
criação de uma holding (empre-
sa controladora) pública, com 
oito subsidiárias regionais (por 
bacia hidrográfica) também 
públicas e uma agência regu-
ladora (ou mais). Garantia que 
não haveria demissões, pois os 

funcionários seriam remaneja-
dos para as novas estruturas 
(holding  a agência e as sub-
sidiárias). Além disso, alguns 
trabalhadores poderiam ser 
transferidos para as secretarias 
regionais de desenvolvimento. 
Um programa de demissão 
incentivada também fez parte 
da discussão. “O compromisso 
de que não haveria demissões 
foi assumido diversas vezes 
durante a reunião”, lembra o 
dirigente do SINTAE, Luis Fer-
nando Del Ré.

O documento contendo a 
proposta construída pela SC 
Parcerias foi entregue ao pre-
sidente da CASAN, Valmor De 
Luca, que se comprometeu a 
entregar cópia ao SINTAE no 
dia seguinte. No entanto, a 
minuta do projeto de lei que 
chegou às nossas mãos tem 
uma proposta completamente 
diferente do discurso de LHS 
e Vinicius Lumertz: entrega o 
sistema para a SC Parcerias, 
acaba com a CASAN e prevê 

claramente as privatizações. 
“É um cheque em branco”, 
concluiu o presidente do SIN-
TAE, Odair Rogério da Silva.

Em documento enviado ao 
governador Luis Henrique 
da Silveira, SINTAE, INTER-
SINDICAL e CUT rejeitaram 
integralmente a proposta. “O 
documento não confere com 
a proposta verbal e não con-
templa as diretrizes básicas 
para o modelo de saneamento 
que apresentamos”, explica 
o vice-presidente do SINTAE, 
Jucélio Paladini. Além disso, 
o projeto não prevê qualquer 
medida relacionada à FUCAS, 
conforme o presidente da SC 
Parcerias Vinícius Lummertz 
havia dito. 

É o começo de mais uma 
grande batalha. “Nós vamos à 
luta! Não podemos permitir o 
fim da CASAN e não abriremos 
mão das diretrizes básicas para 
o saneamento, que prevêem a 
participação da população nas 
decisões”, diz Odair.

O acampamento previsto para os dias 01 e  02 de novembro 
foi adiado devido ao feriadão de 31/10 a 02/11. 

A nova datá será definida oportunamente.

VAMOS A LUTA! A MANUTENÇÃO DA CASAN E DA FUCAS DEPENDE DA 
UNIDADE DE TODOS OS TRABALHADORES.


