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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!!!

TRABALHADORES DA ITAPOÁ SANEAMENTO 
DISCUTEM PROPOSTA

Trabalhadores reunidos para avaliar a proposta da empresa

Em 22 de maio, os Dirigentes do Sindicato Odair e Jorge 
reuniram os trabalhadores de Itapoá Saneamento para 
avaliarem a proposta que a empresa apresentou. Na mesma 
oportunidade, o representante da empresa, Dario, pediu para 
fazer uma exposição de dois pontos da proposta, relacionados 
ao PLR e aumento da cesta básica. O representante fez a 
exposição das propostas e abriu para perguntas. Dando 
por encerrada esta etapa da reunião, os dirigentes sindicais 
começaram a expor e avaliar acerca de tudo que nos foi 
proposto, levando em consideração a falta de detalhamento 
do PLR e a insuficiência financeira nas cláusulas econômicas. 
Portanto, estamos longe do que todos merecem e exigimos 
avançar mais para um acordo bom para os trabalhadores. 
Diante disto, simbolicamente rejeitamos o que nos foi 
oferecido e propomos uma contraproposta, conforme abaixo:

- Reajuste de 5.81% de INPC + 1.69% de aumento real: 
7.5% nos salários trabalhadores

- Gratificação para dirigir nos moldes da Foz do Brasil 
Blumenau: a Itapoá Saneamento pagará para os 
trabalhadores que dirigem veículos na execução de suas 
tarefas de forma habitual. 

Parágrafo Primeiro: O valor deste adicional será de R$ 60,00 
(sessenta reais) mensais, apurados semestralmente e pagos no 
mês subsequente à apuração. Apuração de maio até outubro/2014 
– pagamento em novembro/2014. Apuração de novembro/14 até 
abril 2015-pagamento em maio/2015

Parágrafo Segundo: Os danos causados pelos colaboradores aos 
veículos serão avaliados por comissão paritária, onde represent-
antes dos colaboradores e da empresa, avaliarão a causa do dano, 
conforme laudos apresentados e registros da ocorrência.

Parágrafo Terceiro: Sendo comprovada a responsabilidade dos 
colaboradores no dano causado ao veículo, este valor poderá ser 
descontado desde adicional até o valor máximo de R$ 360,00 
(trezentos e sessenta reais).

Vale-alimentação
Incorporar R$ 60,00 ao valor de R$ 341,00 já oferecido pela 
empresa, totalizando R$ 401,00. Acrescendo a este valor, 
o índice de 12% de reajuste da cesta básica apurado pelo 
DIEESE. Portanto, o vale-alimentação a partir de maio de 
2014 será de R$ 449.12.

Abono de natal  R$ 150,00 em vale-alimentação a ser apli-
cado em 20 de dezembro.

Gratificação de Férias  R$ 150,00 em vale-alimentação a ser 
aplicado no momento que o trabalhador recebe as verbas 
referentes às férias

Auxílio Creche No valor de R$ 200,00 para pais e mães que 
tenham filhos de zero até 5 anos e 11 meses.

Nova rodada de negociações
Companheiros, depois que entregamos esta contraproposta, 
fizemos um contato com a empresa, no dia 04 de junho, para 
saber sobre a disposição da empresa em negociar. Conforme 
contato com o Dario, devemos nos reunir na próxima semana 
para mais uma rodada de negociação.

Que fiquemos mobilizados, só assim poderemos alcançar 
nossos objetivos. Não devemos ter pressa, o importante é 
fechar um acordo bom para todos.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!


