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EXPEDIENTE

A privatização de LHS 
por toda Santa Catarina

Santa Catarina está andando a passos largos 
a caminho da privatização. Luis Henrique da 
Silveira colocou seus soldados a postos na As-
sembléia Legislativa para aprovar o projeto que 
abre as portas da CELESC para a privatização. A 
CASAN é o próximo alvo. O projeto que entrega o 
sistema de saneamento à SC Parcerias e permite 
a privatização do serviço por toda Santa Catarina 
já foi protocolado na ALESC.

Os projetos relacionados à CELESC e à CA-
SAN prevêem a criação de holdings, companhias 
que apenas controlariam os serviços de geração 
de energia e o sistema de saneamento. No caso 
da CELESC, o que está em jogo é a venda dos 
ativos da empresa. “Em outras palavras, é a pri-
vatização chegando aos serviços essenciais de 
Santa Catarina pelas portas da sua maior estatal, 
que é a CELESC. A CASAN é a próxima”, alerta 
o dirigente do SINTAE Erasmo Vieira.

A mobilização dos trabalhadores conseguiu 
impedir o golpe dos deputados governi stas que 

pretendiam votar a matéria na terça-feira (8) em 
regime de urgência. Os governistas forçaram a 
votação do projeto na Comissão de Constituição 
e Justiça da ALESC para que fosse apreciado 
ainda no mesmo dia. 

Segundo o Sinergia, LHS havia se comprome-
tido em ampliar a discussão do projeto durante 
audiência pública. “É a estratégia clássica do 
governo empurrar decisões sem qualquer dis-
cussão com a sociedade”, lembrou o diretor 
Wolney Chucre. Os sindicalistas chegaram a ser 
agredidos fisicamente por um deputado gover-
nista antes de ocuparem o plenário e impedirem 
a votação. 

Em apoio à luta dos sindicatos que impediram 
a votação do projeto que prevê a desverticaliza-
ção da CELESC nessa terça-feira, o lançamento 
do Fórum Parlamentar para discussão da situ-
ação da CASAN na ALESC foi adiado. O ato foi 
transferido para o dia 16 (quarta-feira), às 17 
horas.
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impedir o golpe dos deputados governi stas que horas.

A hora é de unir forças para impedir a venda 
das estatais catarinenses. Por isso, o SINTAE 

mobiliza a categoria para marcar presença 
na ALESC nesta quarta-feira (9), a partir das 
14 horas, quando esse projeto prejudicial à 

sociedade catarinense estará defi nitivamente 
em votação. Vamos pressionar os deputados 

para que votem contra a privatização.


