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Saneamento básico na mão de empreiteiras?
Vereadores privatistas aprovaram a Lei n° 65/2007 do prefeito Tuta (PMDB) 

que abre caminho para a terceirização e saem escoltados pela polícia
Mesmo com a realização de uma audiência pública 

no dia 09/08, organizada pelo SINTAEMA junto com os 
movimentos sociais e reunindo mais de 150 pessoas, 
o prefeito Vilmar Astrogildo Tuta de Souza (PMDB) está 
insistindo na terceirização/privatização. Mais uma vez a 
direção do SINTAEMA tentou de todas as formas impedir 
a votação, até o momento que os dirigentes ocuparam 
o plenário. Infelizmente, com um forte aparato policial, 
Tuta foi vitorioso nessa 1ª batalha, pois uma guerra é 
constituída de várias batalhas. Portanto, teremos outras 
pela frente.

Cinco vereadores privatistas aliados do governo 
municipal não respeitaram a posição da população que 
os elegeu e aprovaram, nas duas sessões da Câmara de 
Vereadores, dias 24 e 25 de setembro, o projeto que 
abre as portas para a privatização dos serviços de água e 
esgoto no município.

Lamentavelmente, o prefeito Tuta (PMDB) em nenhum 
momento se mostrou interessado em discutir propostas 
com a sociedade e muito menos com a Câmara Municipal. 
Tuta remeteu projeto de lei n° 65/2007, no dia 20/09, à 
Câmara de Vereadores para autorizar o executivo a mu-
nicipalizar/privatizar o saneamento em Biguaçu.

A CASAN, desde 2005, já vem apresentando proposta 
de Gestão Compartilhada. E por fim, apresentou mais uma 
proposta na ordem de 30 milhões em investimentos em 
água e esgoto.

Votaram a favor do projeto: Dalton Dário Sodré 
(PMDB),  Manoel José de Andrade (PMDB), Dorival Mig-
noni (PMDB), Carlito (PP) e Itanir César de Melo (PMDB).

Votaram contra o projeto: Pialo (PPB), Salete Cardoso 
(PSDB), Aclicídio Campos (PP), Ramon Wollinger (PSDB) 
e Ademir Correa (PSDB). 

Mobilização popular
O SINTAEMA junto com os movimentos sociais esteve 
reunido com o Fórum em Defesa da Gestão Pública do 
Saneamento, no dia 03/10, em Biguaçu, discutindo as 
próximas ações do movimento como panfletagens, com 
20 mil panfletos nesse primeiro momento, confecção de 
out-doors no município e ações judiciais para anular a 
aprovação do projeto de lei n° 65/2007.

BIGuAçu

1. Cláudio Back entrega notícias sobre 
terceirização/privatização em Palhoça
2. O presidente do SINTAEMA/SC, 
Odair Rogério da Silva se defende de 
agressõs no plenário
3. Dirigentes ocupam plenário na 
sessão do dia 24/09
4. Sindicalistas, lidedanças 
comunitárias e movimentos sociais 
lotam a Câmara Municipal
5. Com apitos e nariz de palhaço 
população se manifesta contra o 
projeto e a forma arbitrária com que 

foi votado
6. Câmara Municipal pede escolda 
policial para a votação do projeto
7. Fórum em Defesa do saneamento 
público de Biguaçu realiza Ato em frente 
à Câmara depois da sessão  
8. A direita Nilton de Faria, da União 
das Associações de Bairros de 
Biguaçu/UAMBI  e da  Associação 
de Preservação do Meio Ambiente/ 
APREMABI com Odair Rogério da Silva.
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Categoria elege nova logo marca
Com 79% dos votos trabalhadores/as escolhem opção 1

Em 09 de novembro de 2007, o 
SINTAE completa trinta anos. uma 
história recheada de conquistas, que 
deve acompanhar a transformação da 
sociedade e  facilitar a comunicação 
com a categoria.

Com o estatuto aprovado em As-
sembléia Estadual no dia 14 de agosto, 
passamos a ser o sindicato que repre-
senta os trabalhadores em água, esgo-
to e meio ambiente – SINTAEMA/SC.

Submetemos à avaliação da cate-
goria as três propostas já construídas 
para a nova logomarca do sindicato. 
Os/as trabalhadores/as também en-
viaram frases para o novo slogan.

CALL CENTER A CASAN tenta abrir licitação para terceirizar os serviços 195
O sindicato encaminhou ofício 

ao Diretor Técnico da CASAN, Osmar 
Ribeiro, em 28 de junho, solicitan-
do reunião para discutir a jornada 
e as condições de trabalhado dos 
funcionários no serviço 0800. Após 
meses de espera, enfim os dirigen-
tes do SINTAEMA, junto com um 
representante do Call Center, Tarso 
Williann L. C. Iriguaray se runiuniram 
no Cion, em 27/09 e encaminharam 
as reivindicações que vieram dos/as 
trabalhadores/as.

Até dia 06 de outubro a CASAN 
deve adequar a estrutura do atendi-

mento telefônico conforme a portaria 
n° 9, de 30 de março de 2007. A por-
taria prevê melhorias no ambiente de 
trabalho como móveis adequados, 
acústica na sala de atendimento, 
equipamentos específicos, capacita-
ção dos/as trabalhadores/as, preven-
ção de danos à saúde, entre outros. 
De acordo com a portaria, o tempo 
de trabalho em efetiva atividade de 
teleatendimento/telemarketing é de, 
no máximo, seis horas diárias, nele 
incluídas as pausas, sem prejuízo da 
remuneração.

O Call Center é um setor estratégi-

co para a qualidade na prestação de 
serviços e atendimento aos clientes. 
Há décadas o sindicato tem se empe-
nhado na luta contra as terceirizações 
na CASAN. No Call Center a CASAN 
pode estimular  os/as trabalhadores/
as dos sistemas municipalizados a 
fazer parte desse setor, basta vontade 
política. “Estamos alertando a dire-
ção da CASAN de que, se o serviço 
for terceirizado, iremos realizar uma 
grande mobilização da categoria 
para barrar esse processo”, afirma o 
presidente do SINTAEMA/SC, Odair 
Rogério da Silva.

CASANPREV

Resultado da votação
Dos/as trabalhadores/as que participa-
ram do concurso 79% votram na opção 
1,  13% na opção 2 e a opção 3 recebeu 
8% dos votos.

De acordo com a cláusula 34ª 
conquistada no ACT 2007/2008, 
a comissão paritária entre CASAN 
e sindicatos, tem 60 dias, após a 
assinatura do acordo, para elabo-
rar proposta. Os representantes 
sindicais, sendo três titulares e 
três suplentes são: Jucélio Paladini, 
Valmir Boing, Luiz Alberto Guedert, 
respectivamente Odair Rogério da 
Silva, Samuel Sandrini e Reginal-
do Jaques. Exigimos da CASAN a 
indicação dos nomes que irão re-
presentar a empresa na respectiva 
comissão.

Slogan
Na próxima edição do informativo 
Bomba D’Água, conforme regula-
mento do concurso, a comissão irá 
divulgar resultado.

Na tarde de quarta-feira, 
03/10 o trânsito da BR-101 foi 
paralisado por alguns minutos. 
O sindicato, junto com a CuT, 
a Frente Parlamentar Contra 
Pedágios e os movimentos so-
ciais realizaram um Ato contra 
a privatização das rodovias no 
Estado. A mobilização é um 
recado ao governo Lula: não 
vamos permitir qualquer tipo 
de privatização. As rodovias são 
públicas, o pedágio só interessa 
aos interesses dos empreiteiros 
e aumenta o custo de vida da 
população.

Santa Catarina:
território livre de pedágio!

SINTAEMA na luta contra o pedágio

À esquerda sindicalistas 
fecham BR-101 com 
faixas; Os diretores 
Gilmar de Paulo, Mário 
Dias  e o presidente 
do SINTAEMA, Odair 
Rogério da Silva junto 
com o Movimento 
dos Usuários das 
Rodovias do Brasil/ 
MURB; Silva fala contra 
a privatização das 
rodovias.

Opção 1


