
Os trabal-
hadores em 
água e es-
goto vivem 
dias decisi-
vos nessa 
p r i m e i r a 
q u i n z e n a 
de abril. A 
comissão de 
negociação 
formada por 

diretores do SINTAE e da CASAN e departamentos 
jurídicos das duas partes se reúne no dia 12 para 
conhecer o parecer da empresa sobre a proposta 
dos trabalhadores. 

O SINTAE se empenha para que a empresa assine 
o ACT ainda este mês. “Vamos mobilizar a categoria 
para realizar um acordo rápido. Teremos um ano de 
muitas batalhas contra a privatização. Precisamos 
nos concentrar na luta pela manutenção da empresa 
pública e em defesa da FUCAS, que a CASAN insiste 
em atacar”, argumentou o presidente do Sintae, 
Odair Rogério da Silva.

Negociação salarial até 12 de abril

O prefeito de Joinville, Marcos 
Tebaldi, deve explicar na Justiça 
as acusações contra a CASAN 
e seus trabalhadores durante o 
programa SBT Meio Dia, da emis-
sora Rede SC, no dia 9 de março. O 
SINTAE vai entrar com interpela-
ção judicial para que o prefeito 
esclareça a acusação de sabota-
gem do sistema em Joinville. O 
prefeito ainda afirmou haver uma 
“gangue” na empresa. Segundo 
Walmor De Luca, a CASAN pre-
tende fazer o mesmo.

Tebaldi  não compareceu à As-
sembléia Legislativa no dia 30 de 
março para explicar as calúnias e 
enviou o secretário de finanças de 
Joinville Adelir Alves como repre-
sentante. A audiência pública foi 
solicitada pelo deputado Wilson 

Vieira (Dentinho, PT). Segundo o 
presidente do Sintae, Odair Ro-
gério da Silva, a ocasião foi um 
espaço importante para demon-
strar que a intenção do prefeito é 
abrir caminho para a privatização 

da água. “Nós, trabalhadores, de-
fendemos a CASAN em todos os 
espaços possíveis e reafirmamos 
que o melhor para o saneamento 
em Joinville é a gestão compartil-
hada”, afirmou.
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A situa-
ção da FU-
CAS exige 
p r o v i d ê n -
cias urgen-
tes. A funda-
ção que ger-
encia o fun-

do de programas conquistados 
pelas lutas dos trabalhadores da 

CASAN vem sendo destruída pela 
diretoria da empresa e pelo gov-
erno do estado. Vítima dos prob-
lemas administrativos da CASAN, 
a FUCAS sofre uma verdadeira 
conspiração que compromete 
diversos direitos e garantias dos 
trabalhadores. A defesa da funda-
ção está entre as prioridades do 
SINTAE, que está promovendo a 

discussão do assunto em reuniões 
e publicações.

A atual administração da 
CASAN não repassou sequer um 
centavo para abatimento da dívi-
da com a fundação, baseando-se 
em uma interpretação equivocada 
do Tribunal de Contas após a CPI 
realizada no ano passado na As-
sembléia Legislativa. 

Em defesa da FUCAS
ção da FU-
CAS exige 
p r o v i d ê n -
cias urgen-
tes. A funda-
ção que ger-
encia o fun-

O SINTAE participa no dia 07 de abril das 
atividades em comemoração ao Dia Mundial da 
Saúde no Largo da Alfândega. O evento envolve 
entidades do movimento social e acontece das 
9h às 17h.

O tema das atividades do SINTAE é “Água 
enquanto direito”. Em faixas e informativos, o 
sindicato vai alertar a população contra as mu-
nicipalizações que levam à privatização e para a 
defesa da água como direito universal.  

Água é saúde

A nota divulgada pelo Sintae em 22 de março, Dia Mundial da Água, 
foi lida na Assembléia Legislativa pelo secretário de comunicação do 
sindicato, Wolney Chucre, durante a instalação do Fórum Permanente 
das Águas. Vereadores de diversas Câmaras, como Florianópolis, Join-
ville, Criciúma e Chapecó, também leram a nota em plenário, trazendo 
à tona o debate contra o comércio da água. 

“Precisamos lutar contra as parcerias público-privadas, que são uma 
forma disfarçada de setores privados se apropriarem da água. Precisamos 
de serviços públicos controlados pela sociedade. Em Santa Catarina, 
a CASAN necessita se reestruturar e se fortalecer. A municipalização 
tem sido a forma de privatizar a água, como aconteceu em Itapema e 
Lages”, leu Wolney.

O Fórum Permanente das Águas tem o deputado Pedro Baldissera (PT) na presidência e pretende lutar 
pela preservação da água,incentivando a discussão em torno da sua manutenção como bem público, o 
que está em risco com a privatização em diversos municípios. A instalação do fórum contou com a par-
ticipação do professor da UFSC, Christian Cauter, representante da ACME (Associação para Controle 
Mundial da Água). 

SINTAE leva discussão contra 
comércio da água a todo o Estado

A mercantilização dos recursos 
hídricos também esteve em de-
bate em um encontro promovido 
pela comissão de meio ambiente 
da Câmara de Vereadores de 
Chapecó. Diversos movimentos 
sociais participaram do evento, 
que teve e teve apoio do Fórum 
Municipal da Água, SINTAE, 
Sindicato dos Bancários e dos 

vereadores Paulinho da Silva e 
César Valduga (ambos do PC-
doB). 

A Comissão e o Fórum já real-
izaram quatro audiências públi-
cas nos bairros da cidade para 
debater a questão e, até o final do 
ano, pretende promover outras 26. 
Segundo o dirigente do SINTAE 
e coordenador do Fórum Munici-

pal da Água, Carlos Antohaki, a 
população tem mostrado interesse 
cada vez maior pela questão. “Em 
algumas audiências chegamos 
a ter 150 participantes, pessoas 
que questionam e se preocupam 
com o futuro da água”, afirma. 
Ao final das audiências, haverá 
uma grande assembléia reunindo 
líderes dos bairros.
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