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EXPEDIENTE

Os trabalhadores de Joinville estão 
sofrendo uma verdadeira expulsão. A CA-
SAN está transferindo vários colegas de 
forma arbitrária, provocando o desmonte 
da empresa e preparando o caminho da 
privatização. São colegas dormindo em 
caminhões, deixando a família, incertos 
do futuro. Essa situação não pode conti-
nuar: é hora de unir forças para manter os 
empregos e a CASAN em Joinville.

No ano passado, a Câmara de Vere-
adores aprovou a criação da empresa 
municipal de água. Na ocasião, se com-
prometeram a manter os empregos de 
todos os trabalhadores. Luis Henrique 
da Silveira e Marcos Tebaldi também ga-
rantiram que não haveria demissões nem 
transferências. Agora, com a renovação 
do contrato de Joinville prestes a vencer, 
fazem exatamente o contrário: permitem 

a EXPULSÃO dos trabalhadores, que são 
obrigados a mudar para cidades distantes 
até 180 km. A situação é comum a outras 
regiões do estado. “É nítida a intenção de 
desmonte da CASAN: ao mesmo tempo 
em que transferem de Joinville para Itajaí, 
por exemplo, tem gente de Itajaí sendo 
transferida para Canoinhas”, afirma o di-
rigente do Sintae, Erasmo Vieira.

Não podemos nos calar frente a essa 
situação. É para manter nossos empregos 
e a CASAN em Joinville que devemos 
mostrar união e força. Os trabalhadores 
de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí 
aprovaram a sua participação durante as 
assembléias regionais. Vamos pressionar 
os vereadores para que cumpram sua 
promessa durante a sessão desta QUIN-
TA-FEIRA, 10 de março, às 17 horas na 
Câmara. 

Ato pela manutenção dos 
empregos e da CASAN pública

Ato pela manutenção dos empregos e da CASAN Pública
Quinta-feira, às 17 horas na Câmara de Vereadores. 

Participe! Defenda os seus direitos e os da população!
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Água é vida!! Privatizá-la é crime!!


