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A categoria aprovou a prestação de con-
tas do SINTAE relativa ao ano de 2006. Não 
houve voto contrário, apenas uma abstenção 
registrada em Florianópolis. 

Todos os anos, conforme prevê o esta-
tuto, a prestação de contas  das atividades 
desenvolvidas pelo sindicato é publicada 
em edição exclusiva do Jornal Conexão. Em 
seguida, o balanço é submetido à aprovação 
ou rejeição dos/as trabalhadores/as.  

As assembléias regionais  realizadas entre 
15 e 25 de maio contaram com a partici-
pação em massa dos/as trabalhadores/as,   
demonstrando o alto nível de interesse em 
participar dos debates que fazem parte da 
vida da categoria.  No total, cerca de 600 
companheiros/as compareceram às ativida-
des realizadas em 27 cidades do estado.  

Ao final das assembléias, houve espaço  
para alguns informes. Confira os principais:

Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT - Nº 412 - 29/05/2007.

Aprovada prestação de contas de 2006
Assembléias regionais tiveram intensa participação da categoria

Campanha salarial

Uma nova rodada de negociação para fechamento 
do ACT 2007/2008 está marcada para o dia 31 de maio. 
Segundo a Diretoria Administrativa da CASAN, a empresa 
concorda com a reposição do INPC e a antecipação do 
13º salário. 

Consideramos fundamental que a empresa garanta no 
ACT a constituição da CASANPREV com os recursos do 
PAD. O termo para transferência desses valores, assinado 
pelos sindicatos e pela CASAN, já foi homologado pela 
DRT e agora será protocolado junto à FUCAS.

O SINTAE buscará ainda aumento real para os salários 

mais baixos e avanços nas cláusulas econômicas. Não 
abriremos mão da participação nos lucros, reivindicação 
que esteve  presente em diversas pautas anteriores, mas 
não evoluiu nas negociações. Obter mais essa conquista 
depende da mobilização da categoria.

Municipalizações

Palhoça e Florianópolis abrem possibilidade de reno-
vação do contrato com a CASAN. Segundo o diretor da 
região metropolitana, João da Bega Itamar da Silveira, a 
empresa deve chegar a um acordo com a prefeitura de 
Florianópolis até o final deste mês.

Informes das assembléias regionais

Assembléias em 
Florianópolis e 

Rio do Sul.



Jornada de Lutas reúne mais de 5 mil na capital
Trabalhadores/as de diferentes categorias profissionais, es-

tudantes, e integrantes dos movimentos sociais e populares 
ocuparam as duas pistas e as pontes, Pedro Ivo Campos e  Co-
lombo Salles, que dão acesso à capital no dia 23 de maio. Os 
manifestantes tomaram a cidade e demonstraram a força da 
unidade, realizarando a maior manifestação do ano. O trânsito 
foi  interrompido por algumas horas. 

A Jornada de Lutas foi chamada pelo Fórum Nacional Unificado 
dos Movimentos Sociais, Coordenação dos Movimentos Sociais 
(CMS), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Coordenação 
Nacional de Lutas (CONLUTAS), INTERSINDICAL, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Confederação Nacional 
das Associações de Moradores (CONAM), União Nacional dos 
Estudantes (UNE),  entre outras entidades. A pauta (veja box 
abaixo) também incluiu a luta pelo transporte público gratuito 
e a apuração com punição de todos os envolvidos no escândalo 
de compras de licenças ambientais revelados pela Polícia Federal  
na Operação ‘’Moeda Verde’’.

Em frente à Câmara Municipal de Vereadores, os manifestantes 
cobraram os motivos da exclusão da Vereadora Angela Albino 
(PCdoB) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada 
para apurar o caso. Governistas tomaram conta da CPI, colocando 
em dúvida a neutralidade das investigações. Para o presidente 
do Sintae e integrante da direção da CUT, Odair Rogério da Silva, 
‘’a ausência da sindicalista e Vereadora Angela Albino na CPI tem 
cheiro de pizza e reflete o medo do prefeito Dario Berger’’.  A ve-
readora conclamou a população a pressionar pela apuração dos 
fatos. ‘’A CPI é um instrumento fundamental, mas, o que vai dar 
conseqüência a este processo é a pressão e a organização popu-
lar’’, afirmou. Ao final, os manifestantes cantaram o hino nacional 
e queimaram um caixão, simbolizando o enterro de medidas que 
restringem direitos trabalhistas.

• Contra as reformas da previdência, trabalhista e sindical
• Pela manutenção do veto do presidente Lula à Emenda 3
• Por mudanças na política macroeconômica e contra a autonomia 
do Banco Central
Reforma Agrária
•  Emprego para todos, redução da jornada de trabalho sem 
redução de salários
• Em defesa do direito irrestrito de greve, contra a criminalização 
dos movimentos sociais 
•  Em defesa do serviço público: educação e saúde pública, 
gratuita e de qualidade para todos.
•  Direito de moradia digna para todos 
•  Em defesa do meio ambiente, contra a destruição da Amazônia 
• Valorização do salário mínimo e das aposentadorias 
•  Contra todas as formas de discriminação e opressão racial, 
homofóbica e sexista 
• Pela anulação do leilão da privatização da Vale do Rio Doce 
•  Energia com tarifa social 
• Pela democratização dos meios de comunicação.
•  Em defesa dos lutadores e lutadoras do movimento sindical e 
popular, pela reintegração imediata de todos dirigente sindicais, 
a exemplo dos companheiros do Metrô de São Paulo, e pela 
imediata libertação dos presos políticos.

Pauta de Lutas:

1 - Odair discursa 
durante o ato
2 - Luta dos 
trabalhadores/as da 
CASAN representada 
na caminhada
3 - Elevado no centro 
da capital tem o 
trânsito paralizado
4 - Manifestantes 
impedem a passagem 
dos carros, chamando 
população para a luta

5 - Com nariz de 
palhaço, manifestante  
simboliza indignação 
do povo brasileiro 
6 - Ato uniu sindicatos, 
movimentos populares 
e partidos políticos
7 - Polícia de Choque 
reforça trabalho da 
Polícia Militar
8 - Caixão queimado 
em frente à Câmara 
da capital
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