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N
a última quinta-feira (17/12), 
o Presidente da Casan, Wal-
mor De Luca, convidou os 

representantes sindicais de todas as 
categorias e o Conselheiro Jucélio Pa-
ladini para uma reunião na Matriz. De 
Luca descreveu o quadro de munici-
palizações/privatizações no Estado e 
a decepção com as decisões do Judi-
ciário no caso de Chapecó. Durante o 
encontro, a Direção do Sintaema-SC 
a* rmou que o Governo do Estado 
deve tomar uma posição para frear 
esse processo de desmonte da Casan, 
já que é o acionista majoritário da Em-

presa. 
Os Dirigentes do Sintaema-SC 

questionaram sobre a situação dos 
trabalhadores de Chapecó. O Presi-
dente da Casan a* rmou que não irá 
haver demissão, mas que as pessoas 
que estão em contrato de experiên-
cia (90 dias) terão seus contratos res-
cindidos.

A Direção do Sintaema-SC solicitou 
ao Presidente da Casan que seja mar-
cada uma reunião urgente com o Go-
vernador Luiz Henrique da Silveira e o 
Vice-Governador Leonel Pavan junta-
mente com os membros do Conselho 

de Adminis-
tração da 
Empresa e a 
representa-
ção sindical. 
De Luca assumiu o compromisso de 
conversar pessoalmente com o Go-
vernador para agendar a reunião.

LHS: saia de cima do muro!

N
os dias 17 e 18 de dezembro 
a Diretoria Estadual do Sin-
taema-SC esteve reunida em 

Florianópolis.
O principal ponto de pauta da reu-

nião foram as municipalizações/priva-
tizações, em especial o caso de CHA-
PECÓ e os desdobramentos negativos 
no Judiciário.

A Direção do Sindicato procurou 
analisar o cenário em que estamos 
inseridos e os principais inimigos dos 
trabalhadores e do saneamento, como 
o Judiciário, o Governador LHS, alguns  
Prefeitos e Vereadores.

Temos certeza que as intervenções 
que o Governador fez junto a alguns 
Prefeitos para não municipalizar os 
sistemas foram fracas. É preciso mui-
to mais.  Precisa intervir como fez o 
Governador Requião (PR) e Germano 
Rigotto (RS), onde nesses Estados vizi-
nhos não houve o desmonte das suas 
respectivas companhias. 

O fato é que aqui o Governador LHS 
* ca jogando de bonzinho com seus 
aliados, fazendo corpo mole, tentando 
agradar gregos e troianos. Sabemos 
perfeitamente que esse jogo não che-
ga a lugar nenhum. 

LHS tenta garantir sua principal sus-
tentação política - a TRÍPLICE ALIANÇA 

-  custe o que custar, seja desmontan-
do a Casan seja passando o Governo 
para o Leonel Pavan, outro que ajudou 
a municipalizar a Casan em Balneário 
Camboriú e foi recentemente denun-
ciado pela Polícia Federal e pelo Minis-

tério Público Estadual por um suposto 
favorecimento a uma fornecedora de 
combustível.

Mais uma vez, depois de tantas co-
branças através de documentos, audi-
ências e atos contra o desmonte da Ca-
san vamos exigir um posicionamento 
* rme de um síndico do Estado, de um 
administrador que zele pelo patrimô-
nio público e não um político que só 
pensa em seu projeto pessoal.  

Para tanto, a Direção do Sintaema-
SC está discutindo que no mês de ja-
neiro seja intensi* cada a luta contra o 
desmonte da Casan e buscando cons-
truir uma grande greve geral, greve 
de fome, acampamento e vigília no 
Centro Administrativo do Governo do 
Estado, en* m, vamos utilizar todas as 
armas possíveis para reverter o poces-
so de desmonte da Casan. É uma gran-
de tarefa, mas com unidade de todos e 
disposição de luta, vamos vencer essa 
e outras batalhas que virão!

Reunião com o Governador já!

Feliz Natal e um Próspero 2010!



D
epois das infelizes decisões dos Desembarga-

dores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJ/SC) Luiz Fernando Boller e Lédio 

Rosa de Andrade que defenderam os 

interesses do Prefeito Ditador de Chapecó, 

João Rodrigues (DEM), agora foi a vez do 

Ministro Presidente do Supremo Tribunal 

de Justiça (STJ), César Astor Rocha. 

Na última quinta-feira, dia 17/12, o Mi-

nistro indeferiu o pedido da Casan através 

do processo n° 1169 e despachou decisão 

a favor do Prefeito João Rodrigues para tomar o sistema 

do município de Chapecó.

Esses homens fortes do Poder Judiciário ao invés de 

zelar pelo bem da população mantendo os serviços pú-

blicos preferem dar razão aos interesses individuais de 

alguns Prefeitos. 

É lamentável essa postura, pois estão auxi-

liando o desmonte de uma empresa pública 

e facilitando a entrega dos sistemas para a 

iniciativa privada.

Apesar das últimas decisões, esperamos 

que existam Juízes, Desembargadores e Mi-

nistros que tenham sabedoria e responsabi-

lidade para expedir sentenças que respeitem 

o interesse comum do povo. Ainda acreditamos que o 

Poder Judiciário começará a posicionar-se contra o des-

monte e a extinção da Casan.

No dia 16/12 a Casan repassou para a Direção do Sin-

taema-SC a proposta do termo de acordo referente à 

Progressão Salarial por Antiguidade de 1.23%  previsto 

no PCS.  O fato é que o termo de acordo necessita de 

alguns ajustes para possibilitar que todos que tenham 

direito a esse percentual possam receber o benefício. 

Para tanto, a Direção do Sindicato no dia 21/12 entre-

gou ao Diretor Administrativo da Casan, Antonio Varella 

do Nascimento, a contra-proposta do termo aditivo. Es-

peramos que a Direção da Casan faça todo esforço ne-

cessário para se chegar a um acordo. 

A proposta é o pagamento de R$ 250,00 em vale ali-

mentação (referente ao retroativo de agosto a dezem-

bro de 2009) e a incorporação do 1.23%  nos salários do 

mês de janeiro.

A verdade é que esse assunto já podia ter sido resol-

vida se a Casan cumprisse o PCS, no entanto, mais uma 

vez a Empresa deixou para a última hora...

1.23% ainda em fase de redação

:: Judiciário ::

Mais um inimigo do povo catarinense

Vítima de infarto, 
faleceu no dia 23/12 o 
funcionário da Casan 
de Chapecó, Telmo 

Vieira Garcia, de 
47 anos.

Telmo era o Químico responsável 
pelo controle da qualidade da água 
distribuída à população de Chapecó 
e região.

Após o decreto do Prefeito João 
Rodrigues (DEM) de municipalizar/
privatizar a água em Chapecó, a 
cada dia vem aumentando a tensão 
entre os trabalhadores da Casan. É 
perceptível que o estado emocional 
das pessoas está completamente 
abalado.

Nos últimos dias o nível de estres-
se tem sido tão alto que não há cli-

ma para mais nada.
Segundo informações recebidas 

pela assessoria de imprensa do 
Sintaema-SC dos trabalhadores de 
Chapecó, após o decreto do Pre-
feito, Telmo estava muito abalado, 
apreensivo e demonstrava preocu-
pação constante com o futuro do 
abastecimento de água da popula-
ção, sobretudo com a qualidade da 
água que será distribuída após o 
município assumir o sistema.

Essa preocupação tinha sentido 
lógico. A* nal Telmo era um conhe-
cedor profundo das di* culdades 
para captar e especialmente para 
dar potabilidade a água a ser dis-
tribuída à população. Telmo a todo 
momento buscava aprimoramento 
pro* ssional em busca de novas téc-

nicas para o tratamento da água.
Seu grande temor era colocar em 

risco a saúde e a vida da população 
com a contratação de pro* ssionais 
que não dominassem a realidade do 
tratamento da água que Chapecó 
exige. 

A partir de 2002, com a política do 
Governador LHS de municipalizar/
privatizar a água e consequente-
mente desmontar a Casan, o pânico 
vem tomando conta dos trabalhado-
res. Não somente das pessoas  onde 
os sistemas foram municipalizados/
privatizados, mas de toda a Empre-
sa. Na prática, a municipalização/
privatização serve para desmontar 
a Casan, espalhar o terror, a doença 
e lamentavelmente até a morte de 
abnegados companheiros.

Privatização da água de João Rodrigues provoca a primeira morte em Chapecó


