
Com o anúncio da municipali-
zação de Chapecó, feita nos 
meios de comunicação pelo 

Prefeito Municipal, João Rodrigues 
(DEM), mais uma vez o Sintaema-SC 
está na árdua luta de manter a Casan 
pública e de qualidade e os empregos 
dos trabalhadores.

O Presidente do Sindicato, Odair Ro-
gério da Silva, esteve durante a última 
semana de outubro em Chapecó, onde 
fez vários contatos e viabilizou a cria-
ção de uma frente ampliada formada 
por várias entidades representativas 
em defesa da manutenção da Gestão 
Associada entre a Casan e o Municí-
pio.

Em reunião realizada no dia 28/10, 
no Sindicato dos Bancários de Chape-
có, com a presença marcante de mais 
de 70 trabalhadores, foram discutidas 
e aprovadas a criação das seguintes 
comissões:

1. COMISSÃO INSTITUCIONAL: 
formada pelos trabalhadores e corpo 
gerencial da Empresa, parlamentares 
(Vereadores e Deputados) e o Sintae-
ma-SC;

2. COMISSÃO DE IMPRENSA E 

OUTROS VEÍCULOS DE COMUNICA-

ÇÃO: formada pe-
los trabalhadores 
da Casan, lideran-
ças do Movimento 
Social e Sintaema-
SC;

3. COMISSÃO 

DOS MOVIMEN-

TOS SOCIAIS: 
constituída por 
entidades ligadas 
aos Movimentos 
Sociais (ambienta-
listas, sindicatos, Igreja, Movimentos 
das Mulheres, Unegro etc.), trabalha-
dores da Casan e Sintaema-SC;

4. COORDENAÇÃO GERAL: coorde-
nará as ações de todas as comissões.

As comissões estão cumprindo um 
calendário de atividades aprovado 
na reunião do dia 28/10.  Na última 
quarta-feira,  dia 04/11, todos os seto-
res envolvidos na luta contra a muni-
cipalização/privatização se reuniram 
na sede do Sindicato dos Bancários 
de Chapecó. Nesta segunda-feira, 
dia 09/11, haverá um grande ato pú-
blico em frente à Câmara de Vere-
adores de Chapecó, a partir das 17 
horas. Já no dia 12/11 será realizado  

um seminário sobre o “Futuro do Sa-
neamento”, promovido pela Associa-
ção Comercial e Industrial de Chapecó 
(ACIC) e Unimed.
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Sintaema-SC na luta em defesa de Chapecó

Reunião realizada no dia 04/11 em 

Chapecó

É compromisso de todos e res-
ponsabilidade de cada um entender 
a gravidade do momento que esta-
mos vivendo e participar ativamen-
te da luta pela sobrevivência e con-
tinuidade da Casan.

Com unidade, mobilização e mui-
to trabalho vamos vencer mais essa 
batalha. VAMOS À LUTA!

Na Câmara de Vereadores de Canoi-
nhas, no dia 30/10, foi realizada uma 
Audiência Pública para de= nição e 
aprovação do Plano Municipal de Sa-
neamento. O Sintaema-SC esteve pre-
sente, através de seus Diretores José 
Mafra, Osni Schonton e do Delegado 
Sindical de Base Leonardo Kutzner, de 
Três Barras.

O evento contou com a presença 

expressiva dos funcionários da Casan, 
representantes da sociedade civil or-
ganizada, além de universitários da 
UNC (Universidade do Contestado) e 
da FAMEPLAN (Faculdade Metropoli-
tana do Planalto Norte).

Na Audiência Pública, o Sintaema-
SC propôs a realização de um seminá-
rio para discutir o saneamento básico 
no Município. A proposição foi apro-

vada por todos e recebeu a acolhida 
dos Vereadores presentes. 

Faremos todos os esforços para que 
qualquer medida a ser tomada sobre 
este tema só possa ser aprovada após 
amplo debate e consulta popular.

A presença de um grande público 
nesta Audiência foi possível graças ao 
esforço de  bons companheiros e Sin-
dicatos do Município.

Canoinhas: Sindicato articula Seminário sobre Saneamento



Sintaema-SC na luta pela permanência da Casan em Caçador

O 
Prefeito de Caçador, Saulo 
Sperotto (PSDB), encami-
nhou para a Câmara de Ve-

readores o projeto que pretende mu-
nicipalizar o sistema de água daquele 
Município. Nos dias 20 e 21/10, os Dire-
tores do Sintaema-SC Gilmar de Paulo 
e Mário Dias estiveram em Caçador e 
reuniram-se com os trabalhadores e 
algumas lideranças dos movimentos 
sociais para que a sociedade participe 
desse debate. 

No dia 26/10, o Diretor Gilmar retor-
nou a Caçador e reuniu-se com o gru-
po da Pastoral da Terra, com cerca de 
80 pessoas, onde falou sobre o projeto 
que pretende municipalizar/privatizar 
a água em Caçador. O grupo redigiu 
uma Carta Aberta à sociedade defen-
dendo a gestão pública da água com 
controle social.

Também se reuniu com os Vereado-
res Itacir João Fiorese (PP), Presidente 
da Câmara de Vereadores, Darci Ribeiro 
(DEM), Líder do Governo na Câmara, e 
Alcedir Ferlin (PMDB), e articulou uma 
visita a Palhoça, Florianópolis e Bigua-
çu onde puderam conhecer o sistema 

que foi municipalizado e os 
que foram renovados atra-
vés de Gestão Associada.

Os Vereadores estiveram 
também na Casan em reu-
nião com o Presidente Wal-
mor de Luca, Secretário de 
Coordenação e Articulação 
do Governo do Estado, Val-
dir Vital Cobalchini, os Di-
retores Antonio Varella do 
Nascimento, Sady Beck Jú-
nior, Celso Pereira, Superin-
tendente Milton Sander, o Conselheiro 
Jucélio Paladini e o Diretor do Sintae-
ma-SC Gilmar de Paulo. O Presidente 
da Casan apresentou uma proposta de 
investimentos de R$ 500 mil mensais 
para o Município de Caçador. 

Na oportunidade foi tirada uma co-
missão de negociação a pedido dos 
Vereadores, com representantes da 
Casan, Câmara de Vereadores, Secre-
taria de Coordenação e Articulação do 
Governo do Estado e Sintaema-SC. 

A Comissão se reuniu no dia 
04/11 em Caçador, onde a Ca-
san rea= rmou a sua proposta 

de investimentos no Município de R$ 
500 mil por mês, começando a partir 
de janeiro de 2010 até a liberação dos 
R$ 49 milhões provenientes  de recur-
sos do PAC. 

Na oportunidade, os Vereadores a= r-
maram estarem muito preocupados 
com a ânsia do Prefeito em querer mu-
nicipalizar os serviços de água e esgo-
to em Caçador. 

No = nal da reunião, os Vereadores 
solicitaram que a Casan o= cialize a 
proposta apresentada.

Reunião em Barra Velha

A 
Direção do Sintae-
ma-SC também es-
teve presente na úl-

tima semana no Município de 
Barra Velha. O Presidente do 
Sindicato, Odair Rogério da Sil-
va, se reuniu no dia 04/11 com 
a Comissão Parlamentar Espe-
cial aprovada durante sessão da 
Câmara de Vereadores do dia 
06/10, que está tratando dos 
contratos de concessão dos ser-
viços de abastecimento de água 
e saneamento do Município.

O Vereador Fabio Roberto 
Brugnago (PP), que integra a 
Comissão, informou a Odair que 
foram realizadas reuniões com 
membros do Semasa de Itajaí e 
da empresa Enops. A Comissão 
agora irá agendar uma reunião 
com o Presidente Walmor de 
Luca para avaliar a proposta da 

Casan.
Odair, mais uma vez ressaltou 

aos vereadores a importância 
de ser realizada uma grande 
Audiência Pública, abrindo o 
debate para toda sociedade de 
Barra Velha.

Nesta semana, os Diretores 
do Sintaema-SC estarão nova-
mente viajando aos municípios 
que correm o risco de romper 
com a Casan. A capacidade de 
articulação dos Dirigentes está 
sendo imprescindível neste mo-
mento. Solicitamos que toda 
a categoria esteja empenhada 
neste processo de luta contra o 
desmonte da Casan e a munici-
palização/privatização da água. 
É nosso dever lutar pela manu-
tenção dos serviços públicos de 
qualidade para toda população 
catarinense.

UNIODONTO vence licitação do 
plano odontológico

A Empresa UNIODONTO se apresentou na 
sexta-feira, dia 06/11, e foi vencedora do 

Pregão Presencial n° 53/2009.
Conforme o Edital, o plano de assistência 

odontológica irá abranger todo o território ca-
tarinense para os trabalhadores da ativa e seus 
dependentes, bem como para os participantes 
do Programa de Demissão Voluntária Incentiva-
da (PDVI). 

Reunião com a 
Diretoria Administrativa

Na terça-feira, dia 10/11, a Direção do Sin-
taema-SC estará reunida com o Diretor 

Administrativo da Casan, Antonio Varella do 
Nascimento, para discutir os seguintes assuntos:

S Municipalizações;

S Plano de Cargos e Salários (PCS);

S Pagamento do 1,23%;

S Acúmulo de função;

S Corte de duas horas.

Reunião na Câmara  de 

Vereadores de Caçador


