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Intensificar mobilização

A diretoria do SINTAE vem se desdo-
brando em esforços contra a municipa-
lização/privatização. Em diversos muni-
cípios, os diretores vêm mobilizando os 
movimentos sociais e atraindo a atenção 
da sociedade para a discussão. A inten-
ção do sindicato é construir Audiências 
Públicas, dando oportunidade para que 
a população tenha acesso a informações 
importantes sobre os riscos da municipa-
lização/privatização.

Biguaçu
O prefeito Vilmar Astrogildo Tuta de 

Souza (PMDB), vem manifestando in-
tenção de municipalizar o serviço. Será 
realizada mais uma reunião no dia 12 
de julho, às 19h30min,  na sede da Asso-
ciação de Moradores Jardim Carandaí, 
avenida Patrício Antônio Teixeira, n ° 
300.  O objetivo dos representantes dos 
moradores, do movimento sindical e do 
meio ambiente é planejar uma Audiência 

Pública para o final de julho.

Sombrio
O setor jurídico da CASAN tenta 

cassar a liminar judicial que autorizou o 
município a retomar o sistema. O prefeito 
José Milton Scheffer (PP) ainda não se 
posicionou oficialmente. A diretoria do 
SINTAE, representada pelo vice-presi-
dente Jucélio Paladini e o diretor regional  
Luiz Fernando Del-Ré, busca apoio dos 
vereadores para agendar audiência pú-
blica e debater o tema com a população. 
Próximo debate acontece dia 12 de julho, 
às 19h, na Câmara Municipal.

Palhoça
O sindicato vem fazendo intensa 

campanha contra a municipalização/
privatização juntamente com o Fórum 
em Defesa da Água e do Saneamento 
Público. Inserções em rádio, TV e carro 
de som alertam a população contra a 

privatização. O Fórum realiza nova Au-
diência Pública no dia 19 de julho, às 
19 horas, no Clube 7 de setembro Rua 
Coronel Bernardino Machado, em frente 
ao fórum, centro da cidade.

São José do Cedro
O prefeito José Zanchett (PP) tenta 

ganhar a opinião pública para munici-
palizar o sistema. Zanchett realizou até 
um plebiscito orientando previamente 
os participantes a votar a favor da muni-
cipalização. Tentou impedir que a CASAN 
pudesse se pronunciar durante uma 
Audiência Pública em 29 de maio. Os 
diretores do SINTAE Antônio Dalpasquali 
(São Miguel do Oeste), Carlos Antohaki 
(Chapecó) e o presidente Odair Rogério 
da Silva participaram de atividade, expli-
cando à população as reais conseqüên-
cias da municipalização.  O SINTAE fará 
todo esforço para realizar outra Audiên-
cia Pública até final de julho.

A reunião da direção estadual 
do SINTAE, nos dias 5 e 6 de julho, 
decidiu intensificar a mobilização 
da campanha salarial nas próximas 
semanas. Novas reuniões devem 

acontecer nos locais de trabalho, 
buscando amadurecer o debate entre 
os/as trabalhadores/as. O objetivo é 
pressionar a direção da empresa pelo 
avanço das cláusulas econômicas. 

SINTAE na luta contra a privatização

O que falta avançar O conselheiro eleito Jucélio 
Paladini/ Ricardo Mattei as-
sume a função a partir do dia 
19 de julho. A posse acontece 
após a reunião dos acionistas 
da CASAN que deve referen-
dar o nome do representante 
eleito pelos/as trabalhadores/
s. A reunião está marcada para 
as 9 horas na Matriz.

Conselheiro toma
posse em 19 de julho

CAMPANHA SALARIAL

Repasse do INPC nas cláusulas:
Vale-alimentação
Gratificação de férias
Abono natalino

Avançando
Precisa avançar

de R$ 400,00 para R$ 413,00
de R$ 413,00 pra R$ 427,00

Elevação do piso de cada cargo Precisa avançar
Casanprev
Programa de Complemento à 
Aposentadoria

prazo de 90 dias para conclusão dos 
trabalhos da comissão paritária. CASAN 
quer 120 dias

Participação dos lucros Precisa avançar
Complementação Auxílio Doença Manutenção do ACT 2006/2007 - 90 

dias



A 2ª batalha
O debate também contribuiu 

para que a cidade passe a dis-
cutir o futuro do saneamento, já 
que o contrato de concessão do 
município de Florianópolis com 
a CASAN vence em fevereiro de 
2007. O presidente da câmara, 
Marcílio Ávila, anunciou durante 
a sessão que iria formalizar re-
querimento à prefeitura municipal 
solicitando reunião para debater 
o fim do contrato com a estatal. A 
capital é uma referência na rota 

turística nacional e internacional e 
temos um papel estratégico nesse 
sentido.

 O projeto retorna a pauta da 
câmara em 15 dias, a contar da 
primeira votação. Como se trata 
de emenda à Lei Orgânica, a pro-
posta não precisa ser submetida 
à sanção do prefeito.

O SINTAE informará a catego-
ria o dia da 2ª votação do projeto. 
Vamos mobil izar  centenas de 
trabalhadores da CASAN e da 
sociedade civil. Quem esteve na 
câmara de vereadores dia 21/11 

pôde perceber mais uma vez a 
importância da mobilização. Fale 
com o vereador do seu bairro ou 
que tenha mais proximidade para 
votar a favor do projeto.

Vamos continuar acompanhan-
do o trâmite da matéria, que terá 
segundo turno de votação. A mo-
bilização e a união dos/as traba-
lhadores/as são decisivas nesse 
momento. É nosso papel alertar 
a sociedade de que a água é um 
bem público, não é mercadoria. 
Por isso temos o dever de lutar por 
esse patrimônio.


