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Florianópolis renova a conces-
são com a CASAN  por 20 anos. A 
assinatura do termo de concessão 
acontece hoje, quarta-feira, 18 de ju-
lho, às 11 horas, no Teatro Álvaro de 
Carvalho.  A decisão de renovação é 
fruto do empenho de vários atores 
sociais, entre eles, sindicatos, movi-
mentos sociais e populares, diretoria 
da CASAN, Câmara de Vereadores, 
Executivo Municipal, entre outros . 
Vale lembrar que, se o governador 
tivesse adotado a mesma posição 
em cidades como Joinville, Balneário 
Camboriu e outros sistemas munici-
palizados, os contratos de prestação 
de serviços teriam sido renovados.

Desde o ano passado, o SINTAE 
vem mobilizando a categoria e a 
sociedade para a manutenção do 
sistema público na capital. Foram 
necessárias diversas reuniões, in-
serções na mídia, mobilizações e 
audiências públicas. Através de 
articulações do sindicato, a Câmara 
Municipal que aprovou projeto pro-
posto pela vereadora Ângela Albino 
(PCdoB) garantindo que o sistema 
não fosse privatizado.

 “Tivemos oportunidade de levar 
a discussão para a sociedade, mos-
trando à população que o sistema 

público é fundamental para que 
todos/as tenham acesso a água e 
saneamento. Hoje podemos come-
morar a renovação da concessão”, 
lembra o presidente do SINTAE, 
Odair Rogério da Silva. 

Recursos do PAC 
viabilizam acordo

A liberação dos recursos do Go-
verno Federal, através do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) 
também contribuiu para o acordo. 
Estão previstos R$ 112 milhões 
em investimentos na capital. R$ 
47 milhões (R$ 40 milhões a fundo 
perdido e R$ 7 milhões de contra-
partida da CASAN) atenderão a uma 
reivindicação histórica: o projeto de 
saneamento integrado do Maciço 
do Morro da Cruz, região menos 
favorecida da cidade.

Fortalece luta pelo 
sistema integrado

A renovação da concessão reforça 
a luta na Grande Fpolis. “Esperamos 
que as prefeituras de Biguaçu e Pa-
lhoça reconheçam a importância do 
sistema público e integrado”, afirma 
o dirigente Mário Dias.

Decisão é resultado de intensa luta
e de ampla articulação

Fpolis renova concessão Audiência pública

O termo de acordo prorrogando o ACT 
2006/2007 foi assinado nesta terça-feira 
(17 de julho) e será mantido até 31 de 
julho. Com a prorrogação, o sindicato 
busca mais tempo para fechar um 
acordo satisfatório. O SINTAE formalizou 
uma contra proposta no dia 13. Entre 
as cláusulas que ainda faltam avançar, 
estão as que prevêem elevação do piso 
de cada cargo, participação nos lucros e 
pagamento do 1,23% do PCS em agosto. 
Uma nova rodada de negociações será 
agendada para os próximos dias.

A população mantém a mobilização 
contra a privatização em Palhoça, onde 
a concessão vence em 28 de julho. Au-
diência pública promovida pelo Fórum 
em Defesa da Gestão Pública da Água 
discute o tema no dia 19, às 19 h, no Clu-
be 7 de setembro (R. Coronel Bernardino 
Machado, em frente ao fórum). Mais de 
3 mil assinaturas foram coletadas contra 
a privatização, mas o prefeito Ronério 
Heiderscheidt (PMDB) ainda demonstra 
intenção de municipalizar o sistema. 
“Você que mora na região ou em Palho-
ça, ajude a convocar a população. Fale 
com lideranças dos movimentos popu-
lares, vereadores, religiosos e convide 
para a audiência”, comenta o dirigente 
Gilmar de Paulo. 

PAlHOçA

PARTICIPE DAS ATIVIDADES:
ASSINATURA CONTRATO 

CASAN - FPOlIS
Dia 18/07 – 11h – Teatro 

Álvaro de Carvalho

POSSE DO
CONSElHEIRO

19/07 – 9h30 - Matriz da 
CASAN

AUDIêNCIA PúBlICA 
PAlHOçA

Dia 19, às 19 horas, no 
Clube 7 de setembro

Prorrogado acordo 


