
O
s dirigentes do Sintae-

ma-SC, Odair, Marinho 

e Cláudio Back estive-

ram reunidos no dia 16/02 com o 

Prefeito do município de Biguaçu, 

José Castelo (PP). O objetivo da 

visita dos sindicalistas ao Prefeito 

era saber como estavam as tratati-

vas da renovação de contrato en-

tre Biguaçu e a CASAN. O Prefeito 

Castelo antes das eleições já havia 

manifestado para os dirigentes 

do Sintaema-SC se eleito fosse 

não teria problemas em renovar com a 

CASAN. 

O Prefeito manifestou que precisa de 

obras na área de saneamento, porque é 

cobrado pelo Legislativo e pela popula-

ção em geral, inclusive as melhorias no 

setor foram até promessas de campa-

nha. 

Soubemos na oportunidade que o Sr. 

Julcenir Gualberto Soares, Diretor da Re-

gião Metropolitana e seu assessor Cou-

tinho estiveram em reunião com o Pre-

feito. Lamentamos que, mais uma vez, a 

CASAN não levou para a reunião aquele 

que detém o conhecimento do sistema 

local, que no caso é o Chefe da Agência 

de Biguaçu, Sr. José Cordeiro. 

Nesta reunião, a CASAN fez uma pro-

posta de investimentos na ordem de R$ 

40 milhões, em duas parcelas de R$ 20 

milhões.

Agora a CASAN precisa é garantir os re-

cursos que foram prometidos. 

A CASAN precisa é formar uma co-

missão de negociação, que tenha ca-

pacidade política e técnica para bus-

car renovar os contratos que ainda 

não foram negociados e assinados, 

além de acompanhar aqueles que já 

foram renovados.
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Sintaema-SC se reúne com 
o Prefeito de Biguaçu

Futuro do saneamento no município está indefi nido

RENOVADO CONVÊNIO COM O

A Direção do Sintaema-SC renovou o convênio de co-
operação científica, técnica e cultural com o Complexo 
de Ensino Superior de Santa Catarina (CESUSC) até 
24/07/2010. 
Através do convênio, os trabalhadores filiados ao Sin-

taema-SC têm direito a descontos de 20% nos cursos 
oferecidos pela instituição.
Veja abaixo os cursos:
- Administração;         - Design de Interiores;

- Direito;                     - Psicologia.

Audiência Pública 
em Araquari

O Sintaema-SC vai parti-

cipar e convida a todos 

para a audiência pública so-

bre o futuro do saneamento 

no município de Araquari. O 

evento será dia 27 de feve-

reiro, sexta-feira, às 19 horas, 

no auditório da Prefeitura de 

Araquari. Estaremos convo-

cando a população através de 

pan8 etagem e carro de som.

Iremos discutir a renovação 

do contrato de prestação de 

serviços com a CASAN e luta-

remos contra a privatização 

dos serviços. 

O Executivo Municipal já 

sinalizou vontade política 

em renovar o contrato com 

a CASAN. 

Participe da 
Audiência Pública 

Dia: 27 de fevereiro 

Horário: 19 horas

Local: Auditório da 

Prefeitura de Araquari

Luta contra as municipalizações



R
epresentantes do Movi-

mento por um Código 

Ambiental Legal (Movi-

cal), que integra mais de 30 entida-

des, defendem que o Projeto de Lei 

(PL) 238/08 que institui o Código 

Ambiental de Santa Catarina, preci-

sa passar por muitas alterações, pois 

possui diversos pontos que inclusi-

ve ferem a Constiuição Federal.

O assunto foi tema da o< cina de 

trabalho que aconteceu no dia 19, 

no Plenarinho Paulo Stuart Wri-

ght, na Assembléia Legislativa de 

SC (Alesc). O objetivo foi analisar o 

projeto e formular emendas ao PL. 

As emendas ao projeto deverão 

ser apresentadas até o dia 27 deste 

mês.

O evento foi promovido pela Mo-

vical e pela bancada do PT. O Sin-

taema-SC foi representado pelos 

diretores Marinho e Gilmar 

de Paulo.

Diante dos debates reali-

zados em 2008, a partir da 

realização de 10 audiências 

públicas, a professora de Di-

reito Ambiental da Universi-

dade Regional de Blumenau 

(FURB), Noêmia Bohn, inte-

grante do grupo de estudos, falou 

sobre alguns pontos que devem ser 

modi< cados no PL. O grupo de tra-

balho analisou os 306 artigos do PL, 

porém, segundo a professora, os 

princípios, os objetivos, as diretrizes 

e instrumentos da matéria precisam 

de mais clareza, sendo que cada um 

desses segmentos trata de pontos 

diferentes.

A procuradora da República no Es-

tado, Analucia Hartmann, que tam-

bém esteve no evento, disse que o 

projeto contraria a Constituição Fe-

deral. Desta forma, se os erros no PL 

não forem corrigidos, o Ministério 

Público Federal de Santa Catarina 

vai propor ao Procurador Geral da 

República uma Ação Direta de In-

constitucionalidade (Adin). 

O 
Sintaema-SC participou na 

última quarta-feira (18/02) 

de uma manifestação con-

tra a cobrança de pedágio na BR-101 

em Palhoça. Estiveram representando 

o sindicato o presidente Odair e os di-

retores Marinho e Gilmar de Paulo. 

Infelizmente a instalação de praças 

de pedágio tem sido uma prática ha-

bitual do Governo Federal em todo o 

país. O contraditório é que o presiden-

te Lula sempre teve um forte discurso 

contra as privatizações e agora está 

entregando de bandeja as rodovias 

públicas para empresas privadas. 

Em Palhoça, o pedágio foi utiliza-

do com < ns eleitoreiros durante as 

últimas campanhas políticas. Houve 

promessas de que os moradores dos 

municípios da região não pagariam o 

pedágio, mas o que vemos é que 

não passou de discurso de palan-

que. 

Por isso temos que nos manter 

< rme em torno desta campanha, 

a< nal de contas, as rodovias fo-

ram duplicadas e recuperadas 

com dinheiro público e, agora 

que estão pa-

gas, serão con-

cedidas para 

empresas pri-

vadas e quem 

pagará a conta, 

é o cidadão. 

No próximo 

dia 28/02, 

sábado, a partir das 9 horas, 

outra manifestação irá acontecer 

no local. Participe!

Sintaema-SC apóia movimento contra cobrança de pedágio

Odair

Gilmar

Marinho

Projeto de Lei do Código Ambiental de SC é ilegal

Gilmar e Marinho representaram o 
Sindicato no evento na Alesc


