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O golpe rápido de Raimundo Colombo

Ele quer privatizar!

Desde que o Governador Rai-
mundo Colombo encaminhou 
para a Assembleia Legislativa a 
PEC 007.5/2011 e o PL 
0236.8/2011, em junho deste ano, 
o SINTAEMA-SC tem lutado para 
que elas sejam retiradas da pauta dos 
Deputados catarinenses.

Isso porque elas versam sobre 

Na tarde de ontem (08), Sindicalistas 
e representantes do movimento social 
reuniram-se com as bancadas do PT, 
PDT e PCdoB na Alesc, para discutir 
questões relativas à venda das ações da 
Casan.

Ainda na perspectiva de barrar esse 
projeto, uma grande mobilização foi 
realizada pelas entidades do movimen-
to social e sindical  para  acompanhar 
a reunião da Comissão de Constitu-
ição e Justiça da Alesc. A reunião 
aprovou a data da Audiên-
cia Pública para o dia 16 
de agosto, diferente da proposta 
encaminhada pelos movimentos que 
defenderam o mês de setembro para 
a sua realização, o que permitiria uma 
mobilização popular ainda maior.

a venda das ações da Casan  
e abrem a possibilidade de 
Acordo entre Acionistas. 
Na prática, esse “Acordo” serve para 
repassar o controle da Em-
presa para as mãos de uma 
Corporação privada, que 
preza pelo lucro de seus 
donos e não pelo reinvesti-
mento em saneamento.

Nestas duas últimas semanas, o  
Sindicato, em conjunto com outros 
representantes sindicais e de entidades 
do movimento social, tem  articulado 
apoios da sociedade à retirada da PEC 
e do PL da pauta da Alesc. Além dis-

so, tem procurado os Deputados, pres-
sionando-os para que não votem 
a favor desses dispositivos  
que  colocam a  Casan  e  o  
patrimônio público à mercê 
da iniciativa privada.

A tática do Governo é 
apressar a votação. Ontem 
(08/08), enviou para Casa 
Legislativa o pedido de Re-
gime de Urgência na vota-
ção das matérias. Assim, 
os Deputados terão apenas 
45 dias para votá-las, de-
fi nindo, a “toque de caixa” 
os rumos da Casan e abrindo 
precedente para que outras empresas 
públicas sejam vendidas ao capital  
privado  sem,  ao  menos,  o  conheci-
mento da sociedade.

Não vamos desistir da luta 
e entregar a Casan ao poder 
privado. Precisamos estar 
unidos contra a ameaça da 
privatização. Defendemos o ser-
viço público, transparente e de quali-
dade, sobretudo para o saneamento 
básico que é uma questão de saúde 
pública. A Casan é patrimônio dos ca-
tarinenses e somente a população pode 
decidir sobre os seus ru-
mos. 

Fiquem atentos 
e participem da 
Audiência Pública, 
dia 16 de agosto, às 
14h, no Auditório 
Antonieta de Bar-
ros, na Alesc.

É importante lem-
brar que, a um pouco  
mais  de  um  ano,  
com  voto unânime 
dos Deputados, foi 
aprovada a alteração 
da Constituição Es-
tadual, defi nindo-se  
que  para  a  venda  
do  patrimônio da 
Casan e da Celesc, é 
necessária uma con-
sulta popular. A PEC 
007.5/2011 altera jus-
tamente esse texto, 
e aprová-la seria uma 
contradição à decisão 
tomada pelos Deputa-
dos em 2010.

Sindicato fi rme na luta contra a privatização! Para recordar!!!

Após as prisões do Engenheiro Carlos Alberto 
Fernandes, do seu fi lho Carlos Alberto Fernandes 
Junior (Secretário de Governo) e de Luís Fernando 
Oliveira (Dentinho – Dono da Empresa RAIZ), por 
prática de corrupção na Empresa Águas de Palhoça, 
o Sintaema e outras entidades do Movimento 
Sindical voltam a organizar a população palhocense 
para exigir do Prefeito Camilo Martins e dos 
Vereadores, a instalação da CPI das Águas e a 
reestatização do Sistema de Água e Esgoto na 
cidade.
    Na última quinta-feira, 18 de julho, Gilmar de 

Paulo e Moacir Cunico, participaram da primeira 
reunião para a discussão e preparação da agenda 
de “mobilização contra a corrupção, a 
favor da punição dos culpados e a 
exigência da reestatização do Saneamento 
Básico de Palhoça”.
    Segundo Gilmar de Paulo, morador de Palhoça 

e um dos coordenadores do movimento, a partir de 
hoje, segunda-feira 22 de julho, vários carros e 
motos de som estarão percorrendo as ruas da 
cidade, além da distribuição de panfl etos e 
inserções nas rádios, convidando a população a 
participar deste ato que acontecerá nesta 

PALHOÇA - MOBILIZAR O POVO PARA PUNIR OS CORRUPTOS E 
REESTATIZAR O SANEAMENTO BÁSICO

ATENÇÃO CASANIANOS, VENHA PARTICIPAR DESTE 
GRANDE ATO!!

MOBILIZAÇÃO A FAVOR DA REESTATIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO, 
CONTRA A CORRUPÇÃO E A FAVOR DA PUNIÇÃO DOS CULPADOS.
DIA: 23/07/2013 - TERÇA -FEIRA, A PARTIR DAS 17 HORAS, EM FRENTE AO PRÉ-
DIO DA PREFEITURA DE PALHOÇA!!!

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!!!!

terça-feira, 23 de julho, a partir das 17 horas, em frente a Prefeitura, Câmara de 
Vereadores e Fórum de Palhoça.
    Faça sua parte, convide seus amigos e vamos juntos exigir a punição dos 

culpados e a devolução dos valores roubados. 

Sintaema presente durante a realização da reunião 
para mobilização do ato em Palhoça.


