
F
inalmente após muita luta e ar-
ticulação com várias entidades 
da sociedade civil, como Asso-

ciações de Moradores, Associação de 
Preservação do Meio Ambiente (Apre-
mabi), Apae, Rotary Clube, Rádio Bi-
guaçu FM e lideranças parlamentares, 
sendo inclusive constituído o “Fórum 
em Defesa do Saneamento Público de 
Biguaçu”,  o contrato de concessão dos 
serviços de água e esgoto em Biguaçu 
foi renovado com a Casan no dia 14 de 
outubro. 

O Sintaema-SC desempenhou um 
papel fundamental para que este fato 
hoje seja realidade para a população 
de Biguaçu e para os trabalhadores da 
Casan. Foram realizadas diversas reuni-
ões, audiências públicas, ato em frente 
à Prefeitura, distribuição de pan/ etos 
e a confecção de um polêmico ou-
tdoor, que foi espalhado pela cidade 
com a foto e os nomes dos Vereadores 
privatistas e do então Prefeito Muni-
cipal, Vilmar Astrogildo Tuta de Souza 
(PMDB). 

Nos dias 24 e 25 de setembro de 
2007, quando o projeto de lei do ex-
Prefeito Tuta que abria caminho para 
privatização do sistema no município 
foi votado na Câmara de Vereadores, 
os Dirigentes do Sindicato ocuparam o 
plenário tentando impedir a votação. 
O Presidente do Sintaema-SC, Odair 
Rogério da Silva, foi até agredido du-
rante a votação. Com a presença da Po-
lícia Militar, a população se manifestou 

com apitos e nariz 
de palhaço contra 
a forma autoritá-
ria com que foi 
aprovado o refe-
rido projeto.

Com a derro-
ta do candidato 
apoiado pelo ex-Prefeito Tuta nas elei-
ções municipais de 2008, os Diri-
gentes do Sintaema-SC iniciaram 
um processo de reuniões e conta-
tos com o Prefeito eleito de Biguaçu, 
José Castelo Deschamps (PP). Antes 
mesmo da sua eleição, Castelo já havia 
informado aos Dirigentes que não teria 
problemas em renovar com a Casan.

Na época da aprovação do projeto 
do ex-Prefeito Tuta em 2007, nosso 
informativo Bomba D´Água que regis-
trou esse episódio dizia: “Com um for-
te aparato policial, Tuta foi vitorioso 
nessa 1ª batalha, pois uma guerra é 
constituída de várias batalhas. Por-
tanto, teremos outras pela frente.” 
Felizmente, a vitória foi dos trabalha-
dores da Casan e de toda a popula-
ção de Biguaçu, pois os serviços de 
saneamento irão continuar sendo 
públicos e de qualidade.
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O Sintaema-SC faz parte dessa vitória
Biguaçu renova contrato com a Casan
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1. O polêmico outdoor dos privatistas;

2. À direita, Nilton de Faria, do Fórum em Defe-

sa do Saneamento de Biguaçu, com Odair;

3. Odair se defende das agressões na Câmara 

de Vereadores de Biguaçu;

4. Dirigentes do Sintaema-SC, trabalhadores 

de Biguaçu e o Conselheiro Paladini;

5. Assinatura da Gestão Associada.
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Trabalhadores de Barra Velha 
não serão demitidos

MUNICIPALIZAÇÕES/PRIVATIZAÇÕES

O 
pesadelo das demissões 

em Barra Velha já acabou. 

Na quinta-feira (08/10) a 

Direção da Casan excluiu a possibi-

lidade de demitir os trabalhadores 

de Barra Velha com a municipaliza-

ção do sistema. Uma sábia decisão 

da Casan após muita articulação do 

Sintaema-SC pela defesa dos empre-

gos dos trabalhadores, em conjunto 

com vários setores da sociedade, 

parlamentares e lideranças comu-

nitárias. Os trabalhadores de toda 

a Casan precisam apenas de paz e 

tranquilidade para desenvolver suas 

atividades, visando a prestação de 

serviços de qualidade para a popu-

lação catarinense. 

O Presidente do Sintaema-SC, 

Odair Rogério da Silva, esteve mais 

uma vez em Barra Velha no dia 08/10 

e manteve contato com os três Ve-

readores que integram a Comissão 

Parlamentar Especial aprovada du-

rante sessão da Câmara de Verea-

dores do dia 06/10, para tratar dos 

contratos de concessão dos serviços 

de abastecimento e saneamento do 

município. 

Os Vereadores informaram a Odair 

que pretendem marcar uma reunião 

com representantes da Casan e de 

empresas que operam sistemas mu-

nicipalizados e privados para 

avaliar qual será a melhor pro-

posta para o município de Barra 

Velha. Odair, na oportunidade, 

ressaltou que tal debate deve 

ser aberto para toda sociedade 

com a realização de uma gran-

de Audiência Pública. 

Se a Comissão Parlamentar 

Especial não encaminhar a Au-

diência Pública o mais rápido 

possível, o Sintaema-SC irá realizá-

la.

Na sexta-feira (09/10), a Direção 

do Sintaema-SC esteve reunida com 

o Presidente da Casan, Walmor De 

Luca, para discutir a situação dos tra-

balhadores de Barra Velha e também 

sobre a proposta que a Empresa irá 

fazer para a Prefeitura do município.

Durante a reunião, os Dirigentes e 

o Presidente da Casan discutiram so-

bre a formação de uma coordenação 

que irá tratar sobre os contratos com 

as Prefeituras.

Audiência Pública

Reunião entre o Sintaema-SC e De Luca

Dirigentes se reúnem com 

Presidente Walmor De Luca

Tome uma atitude de categoria! Filie-se ao 
Ligue para: (48) 3224-3868

Trabalhadores de Barra Velha

F
inalmente depois de muitas ações e articulações 

por parte dos Diretores do Sintaema-SC, a Dire-

ção da Casan desistiu da demissão dos trabalha-

dores.

Nós trabalhadores da Casan estamos enfrentando um 

grande processo de desmonte do setor de saneamento, 

um momento político em que os Prefeitos querem fazer 

da Casan um balcão de negócios.  

A Assembleia Estadual com data indicativa 

para dia 20 de outubro que tinha por objetivo 

ser nossa reação quanto à possível demissão 

de qualquer companheiro/a fora dos critérios 

já defi nidos no PCS ou por conta das munici-

palizações fi ca suspensa. Mas esperamos não 

precisar recorrer a ela, mesmo assim  nos-

sa decisão continua a mesma: DEMITIU 
VAMOS PARALISAR.  

Queremos agradecer as manifestações de con> ança e 

de unidade vindas de todo o Estado aos servidores de 

Barra Velha e a Direção do Sintaema-SC através de tele-

fonemas e de nossa página eletrônica.

É esta unidade que nos dá a convicção de que sempre 

vale a pena lutar.  Um forte abraço companheiros e com-

panheiras da CASAN e a luta continua!

Sem demissões, Assembleia Estadual é suspensa


