
Com 250 participantes reunidos 
em Florianópolis na sede da ASCAN, 
no dia 19/02, encerraram-se as As-
sembléias da categoria realizadas 
pelo Estado.

Com intensa participação, a pauta 
de reivindicações para a Campanha 
Salarial foi aprovada por mais de 
750 trabalhadores/as, com apenas 
um voto contra e cinco abstenções. 
Foram realizadas 44 assembléias no 
período de 07/02 à 19/02/2008.

O próximo passo é a entrega da 
pauta à Diretoria da CASAN, que 
deve acontecer nesta semana.

Contribuição Confederativa
A contribuição confederativa tam-

bém foi aprovada de forma maciça 
pelos companheiros/as. Os/as tra-
balhadores/as contribuirão com o 
equivalente a 60% da remuneração 
de um dia de trabalho. O percentual 
será descontado em três parcelas 
de 20%, nos meses de maio, julho e 

setembro de 2008. Dos mais de 750 
companheiros/as, somente 2 vota-
ram contra e houve 3 abstenções.

A contribuição financia a luta dos/
as trabalhadores/as, garantindo 
estrutura para as mobilizações na 
Campanha Salarial, a manutenção 
dos nossos empregos e a defesa e 
fortalecimento da CASAN. 

Movimento Sindical - Infor-
mados aos trabalhadores/as que 
teremos  os próximos meses para as 
Centrais Sindicais apresentarem suas 
propostas à categoria, para que pos-
samos discutir com maior profundi-
dade a desfiliação ou não da CUT.

Acompanhe as negociações da 
Campanha Salarial através dos nos-
sos informativos ou pelo site do Sin-
dicato www.sintaema-sc.org.br. Nos-
sa força depende da nossa unidade. 
Vamos continuar mobilizados para 
enfrentarmos mais essa batalha.  

ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos/as Trabalhadores/as em Água, Esgoto e Meio Ambiente
de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/SC - Cep: 88020-301 Fone/Fax (48) 3224-3868
www.sintaema.org.br - imprensa@sintae.org.br  -  Textos e diagramação: Compromitto Comunicação
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, Mário Dias e Odair Rogério da Silva.
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CATEGORIA UNIDA E MOBILIZADA

Rumo à Campanha Salarial 2008/2009
Trabalhadores/as aprovam pauta de reivindicações em assembléias

3. Categoria aprova pauta de reivindica-
ções em Florianópolis;

4. Graça Prim fala sobre o livro de 
poesias;

5. Trabalhadores/as assinam abaixo-as-
sinado, campanha nacional pela redução 
da jornada de trabalho.

1. O Representante da categoria no Con-
selho, Jucélio Paladini, faz exposição sobre 

a CASANPREV;

2. Da esquerda para direita  Mário Dias, 
Odair Rogério da Silva, Américo dos 

Santos Filho e os assessores jurídicos 
Prudente Melo e Andreza Oliveira Prado.
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Imagens,
Perfis que se confundem,
Rostos que se esbarram.
Emoções novas que se descobrem.
O artista se vê extasiado diante de 
sua obra-prima:
O QUADRO  depois de pintado;
A POESIA depois de acabada;
A MÚSICA depois de ouvida;
O FILHO depois de nascido.
A emoção é indescritível.
O amor é para ser sentido,
e quem não o sentiu, 
pode ter certeza:
Não viveu!

ESPELHO DA VIDA

Poema do livro “Encontros Comigo”, da 
autora Maria da Graça Prim.



O presidente do SINTAEMA/SC, Odair 
Rogério da Silva e o diretor Mário Dias 
participaram da Audiência Pública 
realizada pelo prefeito de Tubarão 
Carlos Stüpp (PSDB), no dia 15/02. 
Repudiaram a iniciativa do prefeito 
que, em seu projeto privatista, abre 
licitação até o final do mês de mar-
ço/2008 para a gestão dos próximos 
30 anos. O objetivo é entregar o siste-
ma à iniciativa privada.

A Audiência Pública foi realizada 
na Câmara Municipal para boicotar a 
participação popular, um espaço pe-
queno que não coube todos/as os/as 
interessados/as no debate. Estiveram 

presentes vários/as trabalhadores/as 
da CASAN e a população em geral, 
que fez pressão contra esse projeto 
neoliberal. Até a polícia esteve no 
local. 

Desde 2005 o prefeito de Tubarão 
Carlos Stüpp (PSDB), já início da sua 
gestão municipalizou os serviços e 
não aceitou a proposta da CASAN no 
valor de R$ 40 milhões para investi-
mentos em saneamento.

Os representantes do SINTAEMA/SC 
estiveram com lideranças do municí-
pio para buscar apoio político. Estive-
ram nas rádios Tubá e Bandeirantes 
esclarecendo e alertando a população 

sobre a privatização dos serviços de 
saneamento básico. O Sindicato tam-
bém fez um apelo nas rádios para que 
a população participasse da Audiência 
e discutisse o futuro da cidade.

“Lamentamos a iniciativa do prefeito 
em privatizar os serviços. Seu projeto 
não contempla as necessidades da 
população e o controle social. Tubarão 
já poderia ter saneamento básico se 
tivesse renovado com a CASAN. Cri-
ciúma é um bom exemplo, renovou 
o contrato e a ordem de serviço para 
iniciar as obras de esgoto foi entregue 
em 14/02/2008”, afirma o presidente 
Odair.

O Presidente do SINTAEMA/SC, Odair, usa 
a tribuna para defender a gestão pública 

TUBARÃO

A ofensiva da privatização de Stüpp continua

SINTAEMA/SC discute proposta de  pauta com a categoria
ASSEMBLÉIAS REGIONAIS

Trabalhadores/as da CASAN e população 
comparecem em peso na  audiência

O Prefeito Stüpp defende a privatização do 
saneamento básico da cidade 

Araquari

Barra do Sul

Ilhota

Penha

Barra Velha

Porto Belo

Criciúma

Turvo

Lauro Müller

Piçarras

“O movimento proletário é 
o movimento autônomo da 
imensa maioria no interesse 
da imensa maioria”. 

Karl Marx e Friedrich Engels.  

Bombinhas


