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Conhecer a história é 
fortalecer a luta
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Textos e diagramação: Compromitto Comunicação . Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, Mário Dias e Odair Rogério da Silva.

GALERIA DOS PRESIDENTES

Corria a década de 70, anos de 
chumbo da ditadura militar. A 
mando da elite conservadora e do 
capital internacional os milicos tra-
tavam a ferro e fogo as justas reivin-
dicações do povo brasileiro,como a 
luta pela implantação das reformas 
de base para fazer avançar a nação 
brasileira.

Mesmo assim, milhares de bra-
sileiros/as destemidos/as não se 
intimidaram, com bravura e elevada 
consciência política, ousaram en-
frentar as baionetas e os canhões 
dos militares.

  Muitos tiveram suas vidas ceifa-
das, nas praças ou nas selvas, como 
na guerrilha do Araguaia, outros/as 
milhares foram presos e torturados 
nos porões da ditadura militar.

 Época que era proibido lutar pelos 
direitos dos trabalhadores e mesmo 
pelo legítimo direito de viver em 
uma nação democrática.  

 Mas o povo é sábio,  ousado e 
perseverante. Afinal a luta de classes 
continuava a existir e aprofundava 
as desigualdades sociais.   

 Nossa categoria também sentia 
na carne as mazelas do sistema. 
Um grupo de abnegados/as com-
panheiros/as de forma clandestina 
começaram a se organizar.   

A categoria se organiza
 Em 1975 fundaram a Associa-

ção  dos Servidores da Casan. Em 
1977 ousaram e fundaram o nosso 
Sindicato, que passo a passo foi 
constituindo-se numa Entidade 
combativa e respeitada , travando 

inúmeras batalhas na defesa dos 
direitos imediatos de nossos traba-
lhadores/as e nas lutas gerais do 
povo brasileiro.

    Com o fim da ditadura militar, 
em 1985 e impulsionado pelo mo-
mento político vivido no país, o   
sindicato passa a travar inúmeras 
batalhas,como a greve de outubro 
de 1985, as duas greves de 1987, a 
batalha contra a lista de demissões 
de agosto de 1987, a luta de 1989 
com 36 dias de greve, com salários 
descontados e culminando com a 
greve de fome de 5 dias. A luta pe-
los Planos de Carreira e  de Saúde, 
dos Acordos e dissídios Coletivos, a 
luta de mais de duas décadas pela 
garantia no emprego, pelo fim das 
terceirizações e pela contratação 
através de concurso público, no 
enfrentamento das políticas neo-
liberais que tem como objetivos 
suprimir nossos direitos, privatizar 
as estatais e os serviços públicos. 
As batalhas contra a venda de ações 
da Casan em 1988, as greves de 
1999,2000,2001,2002 e 2005 que 
tiveram como objetivos garantir 
nossos empregos e direitos.  

Contra a privatização
Já a partir de 2002, nosso sindi-

cato entra na dura batalha contra 
a privatização da água e contra o 
desmonte da Casan com a política 
de privatização/municipalização. É a 
hora da onça beber água, de resistir 
contra o desmonte da Casan e ela-
borar uma nova proposta de mode-
lo de gestão para o saneamento.    

Apresenta a Gestão Compar-
tilhada, hoje uma realidade e as 
Emendas às Leis Orgânicas dos 
Municípios para proibir a privatiza-
ção/terceirização da água.   

 Paralelamente vai a luta contra os 
ataques dos governos, enfrenta com 
valentia e sabedoria a famigerada 
lista de 500 demissões e vence a ba-
talha. Da mesma forma age com as 
duas reformas administrativas, que 
tinham como objetivo desmontar 
a Casan.   

 Nesses 30 anos o SINTAEMA 
enfrentou todos os tipos de dificul-
dades. Com disposição de luta, uni-
dade, paciência e com a experiência 
acumulada, fomos superando os 
obstáculos e desafios.   A vida segue 
e a luta continua!

Amaro Nelson Coelho Filho
Gestão 1977 a 1980
Gestão 1980 a 1983
Gestão 1983 a 1984

Luiz Alberto de Mello
Gestão 1984 à 1987

Carlos Fernando  M. Barros
Gestão 1987 a 1990 
Gestão 1990 a 1993
Gestão 1993 a 1996

Jucélio Paladini
Gestão 1996 a1999
Gestão 1999 a 2002
Gestão 2002 a 2005

Odair Rogério da Silva
Gestão 2005 a 2007

A nossa força nasce da nossa perseverança!

Filie-se ao sindicato. Fale com o diretor 
de sua região ou ligue (48)3224-3868/ 

(48)9912-3591 (com Américo).
Unidos somos mais fortes!

Visite nosso novo site 
www.sintaema-sc.org.br

A história do SINTAEMA certamente tem 
a impressão digital e a consciência política 
de cada trabalhador e trabalhadora, mesmo 
que anonimamente. De forma ativa tiveram 
a coragem e a ousadia de quebrar as algemas 
e partir para as lutas.

Nosso reconhecimento e homenagem aos/
as combatentes da nossa categoria, aos/as 
aliados, aos ex-presidentes do SINTAEMA que, 
juntamente com suas diretorias não mediram 
esforços para enfrentar as duras batalhas que 
travamos em defesa da CASAN, do saneamen-
to público, dos direitos dos trabalhadores 
e das trabalhadoras, da soberania nacional, 
das lutas em defesa de um mundo onde haja 
dignidade e justiça social, o socialismo.

30 anos de sonhos, lutas e conquistas

- 2004
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SINTAEMA - 30 ANOS DE SONHOS, LUTAS E CONQUISTAS

2005 - Dia Estadual em Defesa da Água

2007 - Sessão na Câmara de Biguaçu 
contra a privatização do saneamento2007 - Dia Nacional de Lutas

2005 - CASAN corta feriado de carnaval

2006 - Contra a Reforma Admi-
nistrativa do Governo LHS

1990 - Campanha Salarial

1992 - Assembléia em frente a Matriz

2000 - Ato em Brasília
Contra o PL n° 4.147

1989 - Luta pela garantia de emprego

1989 - Campanha Salarial 
Fim da greve de fome

2005 - Greve durante a campanha salarial

2005 - Grito dos Excluídos

1999 - Contra a privatização 
da TELESC

1994 - Campanha Salarial

2004 - Reunião no Ministério Público 
do Trabalho contra as demissões

1999 - Brasília: passeata contra as 
privatizações - FORA FMI e FHC!

Ato  - Fórum dos Servidores Públicos

1987 - Campanha Salarial

1995 - Assembléia Regional Florianópolis

1990- Ocopação na Eletrosul

2005 - Contra o desmonte 
da CASAN

1985 - Reunião de Negociação

1989 - Greve

1991 - Campanha Salarial

2005 - Ato unificado

2004 - Ato contra as demissões


