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Enchentes em Santa Catarina forçam 
adiamento da paralisação de amanhã

EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores 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@sintaema.org.br  - Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José de Oliveira  
Mafra e Odair Rogério da Silva.

De acordo com a Defesa Civil, 72 cidades foram prejudicadas pelas chuvas e 9 estão 
em situação de emergência; número de pessoas afetadas passa de  22 mil 

Devido às consequências das fortes 
chuvas que assolaram o Estado no � m 
de semana, inclusive afetando famílias 

de alguns companheiros e várias agências da 
Casan, o Sintaema, em reunião extraordinária da 
Diretoria Executiva, ontem, decide adiar em uma 
semana a paralisação que estava programada 
para amanhã, quarta-feira, 25/09.

Como a Defesa Civil prevê que a situação comece 
a se regularizar nos próximos dias, a paralisação 
das 8h às 10h, nos locais de trabalho, � ca 
marcada para a próxima quarta-feira, 2/10. Na 
semana seguinte, quarta-feira, 9/10, paramos 
por quatro horas também nos locais de trabalho.

Para ajudar as vítimas das enchentes, o Sintaema 
está iniciando uma campanha de solidariedade 
para o recebimento de alimentos,  roupas e 
utensílios.

Os locais de doação são as superintendências 
regionais da Casan em Florianópolis, Rio do Sul, 
Chapecó e Criciúma, além da sede do Sindicato, 
em Florianópolis, na Av. Mauro Ramos, 502, 
Centro. Participe!

População sofre com alagamentos e deslizamentos de terra
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02/10 (quarta-feira)
paralisação de

DUAS horas

VAMOS À LUTA PARA MUDAR A GESTÃO DA CASAN

09/10 (quarta-feira)
paralisação de
QUATRO horas

11/10 (sexta-feira)
indicativo de 

Assembleia Estadual


