
O Projeto de Lei (PL) que cria a 
Política Estadual de Saneamento 
foi novamente discutido no dia 
14 de fevereiro, durante a quinta 
reunião da Câmara Setorial Es-
tadual. O Sintae participa desse 
processo desde o início e enviará 
propostas de alteração do projeto 
até o dia 24. 

Política Estadual de Saneamento
A Câmara Setorial foi criada 

pelo governo do estado para 
debater o PL. A proposta será 
encaminhada para a Casa Civil 
e, em seguida, avaliada pelos 
deputados na Assembléia Le-
gislativa. O Sintae estará atento 
à aceitação das suas emendas e 
conclama a sociedade a acom-
panhar o processo. “Se nossas 

emendas não forem acatadas 
pela câmara setorial, faremos 
propostas formais junto à AL”, 
prevê o diretor Jucélio Paladini. 
O PL está na página eletrônica 
do Sintae (www.sintae.org.br) 
e é possível sugerir alterações 
através do e-mail sintae@sintae.
org.br.

Chapecó se articula contra a 
privatização da água. Uma reu-
nião coordenada pelos dirigentes 
do Sintae Carlos Antohaki, Jandir 
Zander e Jucélio Paladini no dia 
04 de fevereiro reuniu sindicatos, 
vereadores, associações de mora-
dores, igrejas, partidos políticos 
e populares para discutir a ques-
tão. As entidades formaram o 
Fórum em Defesa do Saneamen-
to Ambiental com o objetivo de 
envolver movimentos populares 

Luta contra a privatização da água
e parlamentares na discussão. 
O Fórum encaminhará várias 
atividades e os trabalhadores 
da CASAN deverão ser agentes 
ativos nesse processo.

O prefeito João Rodrigues(PFL) 
suspendeu o contrato de conces-
são com a CASAN, anulando a de-
cisão do ex-prefeito Pedro Uczai 
(PT). A comunidade teme que a 
medida leve o município de Cha-
pecó a adotar o sistema de Lajes, 

onde o prefeito e pré-candidato 
ao Governo do Estado, Raimundo 
Colombo (PFL), privatizou o siste-
ma. Em visita a Chapecó no dia 11 
de fevereiro, Raimundo Colombo 
teria defendido a municipaliza-
ção da água no Estado. “Ele tem 
interesse que outras cidades fa-
çam o que ele fez em Lajes, onde 
o sistema foi privatizado. Vamos 
organizar o povo para barrar mais 
esse golpe”, alerta o dirigente do 
Sintae, Jucélio Paladini. 

A situação financeira e admi-
nistrativa e a tentativa de des-
monte da FUCAS por parte da 
Diretoria da Casan foram pauta 
de uma reunião entre dirigentes 
do Sintae, outros sindicatos e a 
direção da Fundação no dia 14. 
O Sintae vai iniciar uma campa-
nha em defesa da FUCAS, que 
tem sofrido constantes ataques 
da diretoria da CASAN, motivo 
que atrapalha o andamento dos 
planos de incentivo de aposenta-

doria e demissão voluntária.
Segundo o diretor da Fucas, 

Valmir Boing, a atual gestão da 
CASAN não pagou nenhuma 
parcela da dívida de quase 50 
milhões de reais com a fundação. 
“Também não fez nenhum repas-
se do PAD, recursos dos empre-
gados, superando uma dívida de 
7 milhões de reais. Além disso, 
o passivo da resolução nº 700 já 
ultrapassa 50 milhões de reais”, 
explicou. Para o diretor, a atitude 

da CASAN é irresponsável. “Po-
demos perceber que a empresa 
não tem nenhum compromisso 
com os empregados e nem mes-
mo com ela própria”, afirmou.

Durante a reunião, Boing tam-
bém entregou ao Sintae uma 
sugestão de alteração da cláu-
sula referente ao Programa de 
Auxílio-Desemprego para o ACT 
2005/2006. A proposta será ana-
lisada nas assembléias regionais 
a partir de 22 de fevereiro.

Em defesa da FUCAS
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Participe das assembléias regionais 
dos trabalhadores da Casan

Pauta:
Análise e aprovação da pauta de reivin-

dicações da campanha salarial 2005
Definição da contribuição confedera-

tiva
Eleição dos delegados para Plenária 

da CUT

tiva

O Governo do Estado apren-
deu a fórmula para impor suas 
medidas autoritárias. Em apenas 
um mês e sem ouvir a sociedade, 
conseguiu aprovar a reforma ad-
ministrativa, exatamente como 
fez no ano passado com as par-
cerias público-privadas. Entre 
as mudanças, LHS tenta livrar a 
responsabilidade do Estado em 
prestar serviços públicos criando 

as Organizações Sociais. Também 
criou o Fundo Social que vai be-
neficiar empresas inadimplentes, 
extinguiu vários órgãos, vai ven-
der prédios públicos e privatizar 
a SC Gás.

Para aprovar sua reforma a 
toque de caixa, LHS foi genero-
so com os parlamentares: cada 
deputado levou R$ 25 mil pela 

Governo consegue aprovar 
reforma administrativa

convocação extraordinária. Dos 38 
deputados presentes, 23 votaram 
a favor do projeto. “Essa reforma 
é neoliberal e privatizante.Além 
disso, somos contra a forma tru-
culenta como ela foi aprovada, 
sem discussão com a sociedade e 
sem ouvir as oposições”, destaca 
o secretário de comunicação do 
Sintae, Wolney Chucre.

O Sintae protestou contra a medida 
autoritária da direção da CASAN, que 
obrigou os funcionários a trabalharem na 
segunda-feira de Carnaval pela primeira 
vez em mais de trinta anos. Os dirigentes 
do Sintae lembraram que há dois anos os 
trabalhadores também são impedidos de 
gozar férias entre dezembro e março. Na 
segunda-feira (07), entretanto, Walmor De 
Luca entrava em férias. “Só o presidente da 
CASAN tem direito ao descanso?”, protes-
tou o presidente do Sintae, Odair Rogério 
da Silva. Para o dirigente Jucélio Paladini, o 
Carnaval foi um pretexto adequado para o 
protesto. “Essa é uma diretoria de fantasia, 
só ilusão”, afirma.

O ato conclamou os trabalhadores a 
participarem das discussões sobre o ACT 
nas assembléias regionais. “Precisamos 
estar unidos para garantir nossos direitos 
que aos poucos a direção da CASAN quer 
retirar”, disse Odair.retirar”, disse Odair.retirar”, disse Odair.retirar”, disse Odair.

Carnaval 
em frente a 

Regional Data Horário Local
Fpolis 22/02 8h30min Auditório da catedral
Criciúma 23/02 8h30min CASAN
Turvo 23/02 14h CASAN
São Miguel do 
Oeste

23/02 8h CASAN

Dionísio Cer-
queira

23/02 14h CASAN

Joinville 23/02 8h CASAN
Piçarras 23/02 14h CASAN
Chapecó 24/02 8h CASAN
Xanxerê 24/02 14h CASAN
Tubarão 24/02 8h CASAN
Laguna 24/02 14h CASAN
Bal. Camboriu 24/02 8h CASAN
Itajaí 24/02 14h CASAN
Navegantes 24/02 16:30 CASAN
Rio do Sul 25/02 8h CASAN
Indaial 25/02 14h CASAN
Mafra 25/02 8h CASAN
Canoinhas 25/02 14h CASAN
Concórdia 25/02 8h CASAN
São Joaquim 28/02 8h CASAN
Otacílio Costa 28/02 14h CASAN
Curitibanos 28/02 14h CASAN
Palmitos 28/02 8h CASAN
Campo Erê 28/02 14h CASAN
Videira 01/03 8h CASAN
Caçador 01/03 14h CASAN
Imbituba 01/03 8h CASAN

Calendário de 
assembléias regionais


