
Os trabalhadores estão cons-
truindo uma nova proposta para 
substituir o Projeto de Lei que 
o governador Luis Henrique da 
Silveira vai apresentar à Assem-
bléia Legislativa. A decisão foi 
tomada durante a reunião da 
direção estadual no dia 31 de 
outubro. Depois de analisar a 
proposta de LHS, os dirigentes 
chegaram à conclusão de que 
se tratava de um cheque em 
branco beneficiando a SC Par-
cerias, destruindo a CASAN e 
privatizando a água.

A direção estadual também 
deliberou pela intensificação 
da campanha em defesa da CA-
SAN/FUCAS e do saneamento 
público. “Precisamos buscar o 

apoio de par-
lamentares, 
prefeitos e 
movimentos 
sociais e nos 
e m p e n h a r 
para conse-
guir adesões 
ao manifesto 
em defesa do 
Saneamento 
Publ ico .  A 
s o c i e d a d e 

precisa se engajar nessa luta, 
pois o futuro do saneamento 
em Santa Catarina será definido 
em questão de meses dentro da 
Assembléia Legislativa”, afirma 
o dirigente Mário Dias. 

A intenção do governo é 
aprovar a proposta ainda este 
ano nem que para isso a ALESC 
precise gastar o dinheiro público 
com convocações extraordiná-
rias. “LHS querem decidir ‘no 
atropelo’ uma questão que nós 
já discutimos há dez anos”, cri-
tica Paladini.  

A formação do Fórum Perma-
nente para debater a situação 
da CASAN na ALESC é mais um 
espaço importante de luta. 

Saneamento tem que ser público

08 de novembro – Lançamento do 
Fórum Parlamentar Permanente para 

discutir situação da CASAN
Grande ato na ALESC às 17 horas

Deliberações
 

- Intensificar campanha por 
adesões ao Manifesto em 
Defesa do Saneamento 
Público
- Realização de um grande 
ato durante o lançamento 
do Fórum Parlamentar 
Permanente que discutirá o 
saneamento na ALESC em 
08 de novembro.
- Construir seminário 
sobre saneamento, com a 
participação de lideranças 
dos mais diversos segmentos 
da sociedade.
- Cobrar posicionamento 
dos deputados sobre a 
situação da CASAN e dos 
trabalhadores
- Sistematização de 
Projeto do Novo Modelo de 
Saneamento, tendo como 
base as diretrizes elaboradas 
em discussão com a 
categoria e a sociedade
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Não à escala de trabalho ilegal
Os trabalhadores interromperam 

as atividades em diversos locais 
nesta quinta-feira (3) em protesto 
contra a nova “escala de trabalho”. 
Em Palhoça, 100% da categoria cru-
zou os braços contra a mais recente 
arbitrariedade da Diretoria Regional 
Sul/ Leste da CASAN. 

A determinação de César Paulo 
De Luca pretende atingir os traba-
lhadores de todo o estado. César 

De Luca tem sido a expressão da 
arrogância do autoritarismo, além 
de um privatista de plantão. 

O SINTAE repudia a atitude tru-
culenta e orienta os trabalhadores a 
não seguirem a deliberação. “Os tra-
balhadores não foram consultados e 
estão sendo submetidos a horários 
absurdos que afetam diretamente 
seu direito ao descanso”, critica o 
presidente do SINTAE, Odair Rogé-

rio da Silva. 
A jornada de trabalho só pode 

ser alterada com a anuência do 
Sindicato que, desde já, orienta 
os trabalhadores a não assinarem 
nenhum documento neste senti-
do e a se recusarem cumprir esta 
arbitrariedade. “Se a CASAN não 
retroceder na decisão, vamos parar 
‘por toda Santa Catarina’”, garante 
Paladini.

Plano de saúde/odontológico: 
cumprimento do ACT já!

Próxima edição:
especial PDVI

Bastaram alguns meses após a direção da CASAN 
retirar da FUCAS a administração dos planos de 
saúde e odontológico para que se comprovasse a 
tese do SINTAE: puro autoritarismo, equívoco e, por 
que não dizer, irresponsabilidade. A medida tinha 
como objetivo, acabar com a FUCAS.

Apesar de todo esforço dos companheiros que 
agora trabalham nesta área na CASAN, é perceptí-
vel a queda na qualidade do atendimento. Afinal, a 
FUCAS tinha 15 anos de experiência, um sistema e 

uma equipe montados para esta finalidade. 
Segundo o diretor administrativo Laudelino 

Bastos, o custo dos planos está elevado. A CASAN 
deve duas faturas para a UNIMED no valor de R$1,5 
milhão. A dívida do plano odontológico é de algo em 
torno de R$150 mil.

Exigimos da diretoria da CASAN o cumprimento 
imediato do ACT, restabelecendo já o plano odon-
tológico que está suspenso. 

O saneamento estará em de-
bate durante as conferências 
regionais e estadual que acon-
tecem em novembro em Santa 
Catarina. As atividades fazem 
parte da proposta do Ministério 
do Meio Ambiente que pretende 
democratizar o processo de dis-

cussão da política ambiental em 
todo o país. 

Cinco conferências regionais 
preparam a 2ª Conferência Es-
tadual que tem como tema a 
discussão de Políticas Públicas 
Integradas e Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais. Neste ano, 

somente os delegados eleitos nas 
reuniões regionais poderão parti-
cipar do encontro estadual.  

A conferência estadual tam-
bém elegerá os delegados que 
levarão as propostas de Santa 
Catarina para a conferência na-
cional. 

Conferências regionais de meio ambiente

Cidade Evento Data Local Informações
Lages Conferência Regional 04/11 UNIPLAC 49 32223740

Criciúma Conferência Regional 08/11 SATC 48 34312415

Joinville Conferência Regional 10/11 GEECT 47 4312823

Itajaí Conferência Regional 16/11 Univali 47 2498836

Xanxerê Conferência Regional 17/11 Colégio Costa e Silva 49 34351518

Florianópolis II Conferência Estadual 22 e 23/11 Fiesc 48 32123349 ou 32123302


