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ARAQUARI

Candidato a prefeito em Araquari 

quer gestão pública da água

N
a última quinta-feira, 

dia 4 de setembro, o 

candidato a prefeito 

em Araquari, João Pedro Woi-

texem, da Coligação Desperta 

Araquari, seu vice Paulino Sérgio 

Travasso, e demais candidatos 

a vereador, estiveram reunidos 

com os trabalhadores da CASAN 

e o dirigente do SINTAEMA-SC 

José Erasmo Vieira. 

Na oportunidade, houve mani-

festação sobre os bons serviços 

prestados pela empresa ao longo 

de seus 30 anos e também repú-

dio à atitude do atual prefeito, 

sem nenhuma consulta à socie-

dade. Nesta mesma reunião, os 

candidatos assinaram um termo 

de compromisso garantindo a 

permanência da CASAN no mu-

nicípio, caso sejam eleitos. Como 

a( rmaram em “time que está ga-

nhando não se mexe.”

A situação do saneamento em 

Araquari ainda está sem de( ni-

ção. O atual prefeito, Alberto Na

talino Miquelute, tentou ocupar a 

CASAN no dia 14 de janeiro deste 

ano. No entanto, a ocupação foi 

barrada pelos trabalhadores e o 

SINTAEMA-SC. Na seqüência des-

te fato, a CASAN ganhou judicial-

mente a manutenção da posse 

das instalações no município. 

Atualmente, o processo encon-

tra-se em andamento.

Preocupados com o futuro do 

saneamento no município, a co-

munidade manifestou-se através 

de abaixo-assinado com mais de 

1.500  assinaturas contra a privati-

zação da água      e      pela    manutenção 

da gestão pública. Sendo as-

sim, os trabalhadores e o SIN-

TAEMA-SC propuseram aos 

candidatos a prefeito em reu-

nião que fosse assinado um 

compromisso, para que no caso 

de serem vencedores nas eleições 

em 5 de outubro, haja uma solu-

ção para o impasse criado pela 

administração atual, para que os 

serviços permaneçam  públicos e 

de qualidade a toda população, 

por entenderem que somente 

uma parceria entre o Estado e o 

Município poderá garantir os in-

vestimentos necessários à comu-

nidade araquariense. 

Trabalhadores em

 reunião com o candidato

Candidato a prefeito 

João Pedro Woitexem e 

seu vice Paulino Sérgio 

Travasso, com vereadores 

e o dirigente Erasmo


