
A 
Diretoria do Sintaema-SC, juntamente com a Inter-

sindical,  realizaram entre os dias 11 a 14 de janeiro  

Assembleias Regionais em todo o Estado. 

As assembleias aconteceram nos locais de trabalho, com 

grande participação dos trabalhadores, que discutiram e 

aprovaram os dois pontos constantes da pauta. Veja abaixo 

os resultados das votações:

EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos/as Trabalhadores/as em Água, Esgoto e Meio Ambiente
de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/SC - Cep: 88020-301- Fone/Fax: (48) 3224-3868
www.sintaema-sc.org.br - imprensa@sintaema-sc.org.br  - Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, 
Gilmar de Paulo, Mário Dias e Odair Rogério da Silva.

Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Água, Esgoto e Meio Ambiente de  SC I Nº 530 I 15/01/2010 I Filiado à

Categoria aprova Termo Aditivo do 1,23% e contribuição para o 

Fundo contra a privatização e contra o desmonte da Casan

Assembleias Regionais

1. Termo Aditivo ao ACT 2009/2010 
para pagamento do 1,23%

A favor: 747

Contra: 03

Abstenções: nenhuma

2. Contribuição extraordinária dos 
trabalhadores para o Fundo contra a 

privatização e contra o desmonte da Casan

A favor: 708

Contra: 28

Abstenções: 03

Portanto companheiros, foi 

aprovada pela ampla maioria dos 

trabalhadores presentes nas assem-

bleias o pagamento do retroativo 

(referente ao período entre agosto 

a dezembro de 2009) no valor de R$ 

250,00 em vale alimentação e a in-

corporação do percentual de 1,23% 

em janeiro deste ano, que será repas-

sado para o Fundo contra a privatiza-

ção e contra o desmonte da Casan. 

Vale ressaltar que será transferido 

para o fundo somente o percentual 

de 1,23% no mês de janeiro de 2010. 

O repasse ao fundo será efetuado 

por todos os trabalhadores, inclusive 

as categorias representadadas pela 

Intersindical, que realizou as assem-

bleias juntamente com o Sintaema-

SC.

O resultado das assembleias mos-

trou mais uma vez o espírito de luta 

dos trabalhadors em defesa da Casan 

e do saneamento público. Mas não 

basta apenas o auxílio / nanceiro, é 

fundamental que todos estejam uni-

dos e vigilantes ao difícil momento 

que a Casan vive com as municipa-

lizações/privatizações dos sistemas. 

Nossa luta segue a todo vapor!

a

Confi ra a íntegra do Termo Aditivo em www.sintaema-sc.org.br



F
inalmente, após 7 anos de lu-

tas, o contrato para a Gestão 

Associada entre o município 

de São Joaquim e a Casan foi assina-

do no dia 11/12/2009. O contrato é 

de 15 anos. O Diretor Élvio Rodrigues 

da Rosa representou a Diretoria do 

Sintaema-SC durante o ato da assi-

natura, que contou com as presen-

ças dos Diretores da Casan César De 

Luca e Oderi Gomes, do Governador 

Luiz Henrique da Silveira (PMDB) 

e do Prefeito José Nerito de Souza 

(PPS).

O contrato de concessão anterior 

encerrou no ano de 2002. Desde en-

tão, com a destacada atuação do Di-

rigente do Sindicato Élvio Rodrigues 

da Rosa e de todos os aguerridos e 

abnegados companheiros da Agên-

cia de São Joaquim, e a coordenação 

da Diretoria do Sintaema-SC, iniciou-

se uma longa e dura batalha pela 

renovação. Durante esse período, a 

Casan implantou com recursos pró-

prios a primeira etapa de esgoto na 

cidade, somando mais de R$ 8 mi-

lhões. 

Felizmente, hoje a Gestão Asso-

ciada é realidade para a população 

do município. Parabéns aos bravos 

companheiros de São Joaquim!

São Joaquim renova contrato

O 
ano iniciou com a entrega 

de importantes obras de 

saneamento em Criciúma. 

No dia 06/01 foram inauguradas as 

obras da primeira fase da implanta-

ção do sistema de esgoto do municí-

pio e dos bairros Universitário, Santa 

Augusta e Pinheirinho. 

A solenidade contou com a presen-

ça da Diretoria do Sintaema-SC e do 

Representante dos Trabalhadores no 

Conselho de Administração da Ca-

san, Jucélio Paladini. Estavam tam-

bém presentes o Presidente da Ca-

san, Walmor De Luca, o Governador 

Luiz Henrique da Silveira (PMDB), o 

Prefeito Clésio Salvaro (PSDB), a Se-

nadora Ideli Salvatti (PT) e o Secretá-

rio Nacional do Saneamento Leode-

gar Tiskoski (PP).

As obras foram realizadas com re-

cursos próprios da Casan, que parti-

cipou com 40%, e / nanciamento do 

Banco Nacional do Desenvolvimento 

Social (BNDES) de R$ 45 milhões.

A segunda etapa já foi iniciada, e 

irá somar R$ 120 milhões de investi-

mentos, com previsão para entrega 

no / nal de março deste ano. 

Criciúma colhe os frutos 
da Gestão Associada

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


