
No dia 27 de novem-
bro, às 9 horas, os 
trabalhadores da 

Casan estão convocados 
para uma GRANDE ASSEM-
BLEIA ESTADUAL EM CHA-
PECÓ.

O Prefeito Ditador de Chapecó, 

João Rodrigues (DEM), no dia 09/11 

assinou um decreto para municipa-

lizar os serviços de água e esgoto no 

município, a partir do dia 1° de de-

zembro. O Prefeito quer jogar no lixo 

o contrato de Gestão Associada que 

assinou em 2007 com a Casan e o 

Governo do Estado, pelo prazo de 20 

anos, e que só encerrará em 2027.

A Casan investiu R$ 64 milhões nos 

últimos anos só na implantação do 

sistema de esgoto no município de 

Chapecó.

É nosso dever lutar pela per-

manência da Casan pública e de 

qualidade em Chapecó e pelos 

empregos dos trabalhadores. O 

momento é extremamente deli-

cado e exige a unidade de toda 

a categoria na luta por Chapecó, 

pois está em jogo a sobrevivência 

da Casan.

O Sintaema-SC, juntamente com 

os valorosos trabalhadores de Cha-

pecó e com as diversas entidades 

que integram o FÓRUM EM DEFESA 

DO SANEAMENTO PÚBLICO, estão 

articulando ações contra a munici-

palização/privatização da água no 

Município.

A participação de todos os tra-

balhadores da Casan na ASSEM-

BLEIA ESTADUAL DE CHA-
PECÓ será fundamental para der-

rotarmos a privatização do Prefeito 

Ditador João Rodrigues. 

Juntos iremos vencer mais esta ba-

talha! O futuro da Casan depende de 

nossa unidade, capacidade de mobi-

lização e espírito de luta! Agora é 

com todos nós!  TODOS/AS À 
LUTA!
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Reunião em Chapecó

Contra o golpe do Prefeito de Chapecó, vamos à luta!

NÃO À PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO

ASSEMBLEIA ESTADUAL EM CHAPECÓ
Data: 27/11/2009 - sexta-feira

Horário: 9 horas

Local: Casan de Chapecó

Pauta: luta contra as municipalizações/privatizações da água

Juntos somos fortes!Participe!
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