
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 Oliveira Mafra e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 587 I 09/08/2011 I Filiado à 

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!!!
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A negociação coletiva entre o Sindicato e a 
Tubarão Saneamento ainda não chegou ao 
seu fi nal (o Acordo não foi assinado), a 
proposta apresentada pela Empresa contém 
algumas cláusulas abusivas e mesmo ilegais 
segundo a análise de nossa Assessoria 
Jurídica.
 Não é possível o Sindicato assinar um 

Acordo Coletivo que traga prejuízo aos 
trabalhadores.
O Sindicato e/ou a Empresa não podem 

celebrar Acordo Coletivo que reduzam 
garantias estabelecidas na legislação vigente, 
casdo seja feito poderá haver a punição pela 
Justiça do Trabalho.
Cláusulas como a de: CORREÇÃO 

SALARIAL , JORNADA DE TRABALHO/
COMPENSAÇÃO, PAGAMENTO DE 
HORAS EXTRAS/COMPENSAÇÃO/
BANCO DE HORAS, INSALUBIDADE, tem 
problemas legais e necessitam de revisão, 
entretanto a Empresa diz que esta é sua  
proposta fi nal e não se dispõe a eliminar as 
questões abusivas e ilegais que prejudicam 
os trabalhadores.
Diante do impasse e buscando resolver o 

problema o mais rápido possível, o Sintaema  
formalizou documento à  Superintendência  
Regional  do Trabalho de Santa Catarina 
solicitando o intermédio do orgão na 
negociação.
Esta é uma atribuição da Superintendência 

do Trabalho. É comum os Sindicatos e mesmo 
os patrões recorrerem quando há impasse 
nas negociações.
Assim nos próximos dias a Superintendência 

Proposta para Acordo possui
cláusulas ilegais e abusivas

Tubarão Saneamento

deverá convocar o Sindicato e a Empresa 
Tubarão Saneamento para uma reunião de 
negociação, tendo como objetivo resolver os 
problemas levantados.
Companheiros, este é um momento 

importante, necessitamos de muita unidade 
para poder avançar.
Não podemos nos curvar 
por pressão, ou conversas do 
patrão. Eles estão defenden-
do os interesses deles (lucros), 
e nós defendemos os nossos 
direitos. Melhores condições 

de vida e de trabalho!

Sindicato + trabalhador = Juntos somos fortes!


