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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!!!

Se aproxima o período de eleições do Sindicato 
para este ano. Um processo democrático da 
representação dos trabalhadores, em que a 
participação da categoria reforça a luta 
sindical e as vitórias que ela pode nos trazer.
Para dar início a esse processo, realizaremos 

Assembleia Estadual que tem por objetivo 
deliberar sobre a seguinte pauta:

ELEIÇÕES SINTAEMA: ASSEMBLEIA 
DEFINIRÁ COMISSÃO ELEITORAL

Desta forma, assim como consta em edital 
publicado, convocamos esta assembléia também 
para o dia 21/08, a realizar-se na Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), 
com início às 8 horas.
Contamos com a participação dos companheiros 

para mais essa etapa da vida sindical.
A presença de todos é fundamental!

1° Eleição da Comissão Eleitoral para 
coordenar o processo eleitoral da 
entidade;

2° Datas para realização das eleições. Para 
renovação da Diretoria, Secretarias 
Regionais e Conselho Fiscal do Sindicato, 
com seus respectivos suplentes.

FIQUE ATENTO!
Assembleia Estadual Extraordinária: Eleições do 

Sintaema

DIA: 21/08/2013 - Quarta-feira
LOCAL: ALESC

HORÁRIO: 8:00h

Audiência Pública sobre a CASAN

DIA: 21/08/2013 - Quarta-feira
LOCAL: ALESC

HORÁRIO: 9h30min

Assembleia Estadual Extraordinária: Eleições do 


