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Foi  grande a manifestação dos 

trabalhadores da Casan, lideranças do 

movimento sindical e social, em 31 

de agosto. Isso se deve ao grau de 

indignação acerca do Projeto 

de Lei que trata da privatização 

da Casan e da Celesc. Os 

trabalhadores da Grande Florianópolis 

foram convocados pelo Sindicato e deram 

a resposta, participando ativamente das  

duas atividades: a primeira no Tribunal 

de Justiça, quando protocolamos a Ação 

Cautelar pela retirada do Regime de 

Urgência do PL e, a segunda, em frente 

ao prédio da Matriz. 

Além das manifestações das lideranças 

presentes, a categoria ocupou o 

prédio da Matriz, indo até a sala 

da Presidência, onde ocorria 

a reunião do Conselho de 

Administração da Empresa. Na 

oportunidade, todos puderam demonstrar 

sua indignação diretamente ao Presidente 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

Dalírio Beber e aos Conselheiros que 

estavam na reunião. 

Vale lembrar que o Repre-

sentante dos Trabalhado-

res no Conselho, Paladini, 

apresentou, por escrito, 

seu posicionamento pela 

retirada da PEC e do Regi-

me de Urgência do PL. O 

texto,  na íntegra, pode ser 

lido no site do Sindicato.

Os servidores expuseram suas 

preocupações referentes ao projeto 

de venda de ações da Casan. 

O Presidente Dalírio Beber, a 

princípio, queria encerrar a reunião, 

devido a ocupação da sala, mas 

acabou convencido a fi car e ouvir 

os trabalhadores. Portanto, essa foi 

mais uma demonstração de força  

da categoria.  Iremos até as últimas 

consequências para defender a 

Casan pública e de qualidade.
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Estamos  numa  Campanha  

Estadual contra a 

Privatização da Casan. Já 

iniciamos uma campanha 

em rádios do Estado, bem 

como elaboramos um 

abaixo-assinado que todos 

devem se apropriar e 

multiplicar as assinaturas. 

Nosso tempo é muito curto, até 

o dia 15 de setembro devemos 

ter o máximo de assinaturas 

possíveis. Estamos discutindo com 

o SINERGIA uma campanha com 

outdoor, vinculando a imagem 

do Governador que privatiza os 

serviços públicos em Santa Catarina.

Além disso, poderemos 

realizar uma Assembleia 

Estadual, juntamente com 

o SINERGIA (Trabalhadores  

da Celesc) onde é possível 

deliberarmos pela Greve 

Geral, caso a situação atual não 

seja modifi cada pelo Governo, 

principalmente no que diz respeito 

ao “Acordo do Estado com o 

Parceiro Estratégico” e a retirada 

da PEC que trata da Alteração 

Estatutária e do Referendo Popular. 

Portanto, todos em ação nestas 

tarefas e atentos para o chamado 

do Sindicato nas próximas 

mobilizações!

Trabalhadores e lideranças do movimento social e 

sindical protestam contra a privatização da Casan



31 de agosto foi mais um dia, dentre tantos, já realizados em 

defesa da CASAN. Os trabalhadores da CASAN , juntamente 

com a Deputada Estadual Angela Albino (PCdoB) e lideranças 

dos movimentos sociais e sindical, estiveram no Tribunal de 

Justiça protocolando duas ações cautelares. Uma, assinada 

pelos sindicatos SINDPD, SINERGIA, SINTAEMA e SEEB/ 

Florianópolis e a outra assinada pelo Deputado Estadual 

Volnei Morastoni (PT ) e pela Deputada Angela Albino. 

As duas cautelares tem como objetivo de retirar o Regime 

de Urgência que tramita na Assembleia Legislativa. Os 

Dirigentes Sindicais, lideranças e a Parlamentar manifestaram 

no carro de som, que esperam sensibilidade do Tribunal  de 

Justiça de Santa Catarina e que este acate a medida cautelar, 

para que a sociedade tenha um  tempo maior para debater o 

projeto da venda de ações da CASAN.  

Todos os defensores  dos serviços públicos acreditam 

que este projeto, da forma como está, abre caminho para a 

privatização da CASAN e, posteriormente, a CELESC. Se 

não for isso, porque o  Governador Colombo quer revogar a 

Emenda Constitucional aprovada há um ano atrás, de autoria 

do ex Deputado Estadual e, hoje Deputado Federal, Pedro 

Uczai (PT), que exige para mudar o controle acionário das 

sociedades de economia mista a realização de referendo 

popular? 

Todos alertas a mais este golpe!

Luta contra a privatização

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Sindicato 

realizou mais uma reunião da Direção 

Estadual. Lamentavelmente, a Direção 

da Casan, pela primeira vez na história, 

vai cortar o pagamento desses dias, 

dos Dirigentes que estavam na reunião. 

Sabemos que não existe obrigação de 

abonar o ponto, mas como estamos em 

uma batalha contra a privatização da Casan 

e da Celesc, com certeza, a orientação do 

Governo é difi cultar a vida daqueles que 

se opõem ao projeto de venda de ações da 

Empresa e ao “Acordo de Acionistas”.  

Mesmo diante desta orientação, 

realizamos nossa reunião e tiramos vários 

encaminhamentos, tais como: continuar 

a mobilização contra a privatização; 

intensifi car visitas às Câmaras de 

Vereadores, para que aprovem moções 

contra o Projeto de Lei; coletar o máximo 

possível de assinaturas contra o Projeto; 

buscar o diálogo com os demais setores 

da economia catarinense; fazer  contatos 

Reunião da Direção Estadual do SINTAEMA-SC

com os veículos de 

comunicação; enfi m, 

nossa tarefa é árdua, mas 

a Direção do Sindicato 

está coesa e fi rme contra 

mais esse ataque do 

Governo do Estado ao 

patrimônio público.

Na oportunidade, a 

Direção do Sindicato 

também recompôs o 

quadro de Dirigentes 

Sindicais liberados, 

devido ao pedido de 

desligamento dos 

companheiros Gilmar de Paulo e Mário 

Dias pela adesão ao PDVI. 

Aos  dois companheiros, o nosso 

eterno agradecimento pelos anos de luta, 

companheirismo e solidariedade que  

tiveram com a Direção do Sindicato, a 

categoria da Casan  e os movimentos 

sociais. 

Vida longa Marinho e Gilmar.  

Obrigado Companheiros!

E aos que estão chegando, Cláudio 

Inácio Schuck e Janete Geraci Vieira, 

desejamos boas vindas, com tempero 

de muita luta, dedicação e empenho aos 

desafi os que travamos no dia a dia.  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
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