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Agora é a vez da Grande Florianópolis.
Todos à Assembléia!

A Assembléia Regional  da 
Grande Flor ianópol is ,  acon-
tece em 23/02, sexta-feira, às 
8h45min, no antigo Cine Ritz, rua 
Acipreste Paiva, nº 110, centro 
da cidade.

Na pauta, estão previstas a 
discussão e deliberação sobre 
as reivindicações da Campanha 
Salarial 2007/2008. Uma luta 
cotidiana que o sindicato trava 
para assegurar nossos direitos. 
São oito cláusulas com propostas 
de alteração, bem como deze-
nove novas cláusulas. A Contri-
buição Confederativa também 
será debatida, além de informes 
e atualidades. A proposta está 
baseada nas campanhas anterio-
res e se molda às necessidades 
atuais.

A campanha salarial  deste 
ano está diretamente l igada 
à luta em defesa da CASAN. 
Batalhamos contra a municipa-
lização/privatização, para que 
possamos garantir os serviços 
de água e saneamento como 
um bem público. Este é um ano 
decisivo. Não podemos permitir 
que o setor privado, com suas 
artimanhas financeiras, boicote 
a população tratando a água 
como mercadoria.

A categoria sempre se mos-
trou unida e preparada para 
lutar pelos direitos dos/as tra-
balhadores/as. Agora, é preciso 
disposição para que possamos 
continuar mobilizados. Compa-
reça à assembléia. A pauta é 
para ser discutida e está aberta 
a alterações. O nosso futuro que 
está em debate.

Governo do Estado pode vender estatais
Através da Reforma Admi-

nistrativa, o governo pretende 
vender as empresas estatais. 
Pode comercializar ações que 
possui direta ou indiretamen-
te de entidades de economia 
mista, como é o caso da Zona 
de Processamento de Exporta-
ção, SC Gás, Ciasc e Casan. Os 
serviços deixam de ter caráter 
social e visam somente o lucro. 
A proposta de reforma foi en-

caminhada pelo governor Luiz 
Henrique da Silveira, em 07/02, 
à Assembléia Legislativa. Visa 
a reforma da Lei Complementar 
n° 284/2005, que estabelece um 
novo modelo de gestão para o 
Estado. Estaremos participando 
ativamente do Fórum Parlamen-
tar Catarinense em Defesa da 
Água, para discutir e criar ações 
diretas em defesa do saneamen-
to básico público e da Casan.

Cadastre-se no site e receba informações
 sobre água e saneamento.
- www.sintae.org.br

Seja um agente ativo no processo. 
Participe das discussões e deliberações.
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Dia: 23/02 - sexta-feira
Hora: 8h45min
Local: antigo Cine Ritz, rua Acipreste Paiva, nº 110, centro.

1. Discussão e deliberação sobre a Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial 2007/2008;
2. Discussão e deliberação sobre Contribuição Confederativa;
3. Assuntos Gerais.

Filie-se ao sindicato. Lute Conosco!

PAUTA:

Assembléia - Grande Florianópolis


