
O abandono do sistema de des-
poluição do Rio Cachoeira,  Flotflux 
virou manchete do jornal Gazeta 
de Joinville.  O caso, que envolve 
desperdício de dinheiro público, 
favorecimento de empresas e 
licenças ambientais duvidosas, 
merecia investigação semelhante 
ao da Moeda Verde em Florianó-
polis. 

Desde o início o SINTAE alertou 
que havia interesses particulares 
envolvidos na gestão local do 
saneamento. Mas, nosso velho 
conhecido José Carlos Vieira, o Viei-
rinha, estava decidido. Tentou fazer 
o sistema quando era presidente 
da CASAN e foi alertado por téc-
nicos da própria empresa de que 
era inviável. Quando seu amigo 
Tebaldi o levou para a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 
(SAMA), viu-se livre para pôr em 
prática seus objetivos.

O atual presidente da CAJ, en-
genheiro Henrique Chiste Neto, 
ocupava na época a presidência 
da Agência Municipal de Água e 
Esgoto (AMAE) e era visível um 
certo desvirtuamento da função da  
AMAE naquele momento. Afinal, 
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MP apura irregularidade na 
distribuição de vales-transporte

O  Ministério Público do Traba-
lho/ MP recebeu denúncia sobre 
distribuição irregular de vale-
transporte na CAJ. A 12ª região da 
Procuradoria Regional do Trabalho 
encaminhou ofício ao SINTAE para 
solicitar novas informações. O 
sindicato vai requerer novo prazo 
para resposta, pois não teve acesso 
ao procedimento investigatório.

Sintae representa 
trabalhadores/as da CAJ

O documento enviado pelo MP 
também foi anexado ao processo 
judicial que decide sobre a repre-
sentação sindical dos/as traba-
lhadores/as da CAJ. “O Ministério 
Público endereçou a denúncia ao 
SINTAE porque o reconhece como 
representante legítimo”, interpreta 
a advogada Andreza de Oliveira, da 
assessoria jurídica do SINTAE.

Campanha Salarial
Apesar disso, a CAJ ainda nega 

a represtação do SINTAE.

Prefeitura abandona 
sistema Flotflux

Nova audiência

Uma nova audiência no dia 
27 de setembro deve ouvir as 
testemunhas do SINTAE. A au-
diência marcada para o dia 10 
de julho foi adiada. 

O advogado da comissão 
que tenta criar um sindicato 
para servir ao patrão na CAJ, 
procurou menosprezar a ne-
gociação, alegando que “pra-
ticamente não há resistências” 
quanto à criação da representa-
ção sindical.  O juiz solicitou en-
tão que a comissão apresente 
documentos que comprovem 
a afirmação.

Atualmente, cerca de 50% 
dos/as trabalhadores/as da CAJ 
já são filiados ao SINTAE.
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o papel de uma agência reguladora 
é fiscalizar com independência o 
saneamento.

A implantação do Flotflux já con-
sumiu R$ 5 milhões. Vale lembrar 
que em 2004 a prefeitura cobrou da 
CASAN mais de R$ 15 milhões para 
renovar a concessão por apenas um 
ano. O destino do dinheiro era para 
investimentos em saneamento, espe-
cialmente no sistema Flotflux.

Onde estão os outros R$ 
10 milhões?

Leia mais sobre o assunto no site 
www.gazetadejoinville.com.br 

O prefeito Marco Tebaldi assina em 2003 o 
contrato do Sistema Flotflux para o
tratamento do Rio Cachoeira.
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