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EXPEDIENTE

Faltando pouco para o fim do 
segundo tempo, o placar está 
favorável aos trabalhadores. Os 
companheiros estão manifestan-
do total rejeição à proposta da 
CASAN para o ACT 2006/2007 
durante as assembléias regionais 
realizadas pelo SINTAE.

Apesar do empenho de De Luca 
e seus diretores em viajar o esta-
do todo para tentar empurrar sua 
proposta, os trabalhadores não 
caíram no conto do vigário. 

Até o dia 2 de junho, os tra-

balhadores realizarão 23 assem-
bléias para discutir a proposta da 
diretoria da CASAN e os rumos 
da campanha salarial. As 21 as-
sembléias realizadas até 30 de 
maio propuseram como encami-
nhamento a realização de uma 
assembléia estadual (com data 
indicativa para a última semana 
de junho) e greve (a partir da pri-
meira semana de julho). 

A assembléia da Grande Flo-
rianópolis acontece no dia 1º de 
junho, às 8h30min, na sede da 

ASCAN. Haverá transporte com 
saída dos locais de trabalho às 8 
horas. A participação de todos é 
fundamental! A assembléia é um 
momento essencial no processo de 
mobilização, é o espaço democrá-
tico onde todos os trabalhadores 
têm a oportunidade de expressar 
sua opinião. As decisões são 
coletivas e tomadas levando em 
consideração o voto de cada um. 
Omitir-se é permitir que decidam 
por você. Compareça!

Proposta da CASAN está 
perdendo de goleada

Audiência pública para debater o futuro do sanea-
mento lotou mais uma vez o clube Sete de Setembro 
em Palhoça no dia 25 de maio. Representantes de 
movimentos sociais, sindicatos, igrejas e populares 
transformaram o encontro em um grande ato em de-
fesa do sistema público de saneamento. Foi a segun-
da audiência pública para discutir o PL do executivo 
de cria a Companhia de Desenvolvimento de Palhoça 
(CODEPA) sem a presença do prefeito Ronério Hei-
derscheidt (PMDB). Entre as mudanças previstas 
no tal projeto, está a municipalização da água, que 

pode levar o sistema de Palhoça à privatização como 
ocorreu em diversas cidades catarinenses.

Durante sua manifestação na audiência pública, o 
presidente do SINTAE, Odair Rogério da Silva, aler-
tou para a possibilidade de queda na qualidade do 
serviço com a municipalização. “Sem a experiência 
dos trabalhadores da CASAN, certamente se pode 
prever problemas técnicos como os que estão ocor-
rendo agora em Itajaí, onde a salinização da água 
a torna imprópria para o consumo”, exemplificou 
Odair.

Palhocenses condenam 
municipalização/privatização

Assembléia regional da Grande Florianópolis
Dia 1º de junho, às 8h30min, na ASCAN

Participe! Venha decidir o futuro da campanha salarial.


