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Quando os servidores do SAMAE de São Francisco 
do Sul tomaram conhecimento da publicação do 
decreto municipal nº 1719, publicado em 17 de 

junho de 2013, que trabalha com a perspectiva de entrega 
do Sistema à iniciativa privada, deu-se inicio a uma grande e 
necessária campanha contra a privatização da água. 

O SINTAEMA é parte integrante desta luta dos 
trabalhadores, e de toda a sociedade, pela universalização 
dos serviços de água e saneamento. Direitos básicos não 
podem ser tratados como mercadoria.

Esta grande e árdua batalha só será vencida com a 
participação de todos e este é só o inicio de uma grande 
guerra pelas águas nestes pais e no mundo. Portanto, 
conclamamos a todos para que participem desta luta.

Lutar para defender é melhor do que lamentar e correr o 
risco de perder. Esta não é uma luta contra pessoas, mas sim 
por um patrimônio que é de todos.

Água é vida, privatizá-la é crime!
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Justiça define que representação do SINTAEMA é legítima

Depois de um longo período, várias 
audiências e imbróglios jurídicos, mais 
uma vez a vontade dos trabalhadores 

foi reconhecida pelos tribunais. A decisão do juiz 
César Nadal Souza, que rejeitou o pedido de afastar 
o SINTAEMA da representação dos trabalhadores, 
foi publicada no dia 16/09. 

A ação, impetrada pelas forças contrárias ao 
Sindicato, foi derrotada porque o desejo dos 
servidores do SAMAE de serem representados pelo 
Sindicato é legítima. “A parte poderá se convencer 
e desistir de recorrer se tomar ciência do inteiro 
teor do acórdão, onde o juiz explicita e fundamenta 
todos os motivos que o levaram a julgar no sentido 
de atender o imperioso desejo dos trabalhadores”. 
Veja a decisão publicada na íntegra no nosso site.
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Vitória nos fortalece para intensificar luta pelo Plano de Cargos e Salários, 
contra a privatização e em outras batalhas importantes que serão travadas.
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