
Privatização da Corsan já está no BNDES

Que Barbuti veio para o Rio Grande do Sul, até com prejuízo financeiro (pelo menos de acordo com fontes oficiais de renda) para
cumprir uma missão, não resta dúvida. Sua nova empreitada é partir para a privatização total da Corsan. A ânsia de cumprir sua
missão junto aos amigos da iniciativa privada é tanta que ao que parece, nem ele se entende no modelo de entrega da Corsan. Quer
privatizar total, quer fazer PPP e quer abrir o Capital da Companhia.

BNDES

O BNDES é um banco público que, de acordo com cada governo federal, pode fomentar o desenvolvimento do nosso povo ou servir a
interesses privados nacionais e mundiais. Na atualidade, vale a segunda hipótese.

Pois neste banco tramita em fase de estudos o seguinte projeto:

“Concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e de serviços acessórios ao abastecimento de água em 41 municípios do Rio
Grande do Sul.”

Sim, Trabalhadores da Corsan. Concessão dos serviços de água e esgoto para, por enquanto, 41 cidades gaúchas que são abastecidas
pela Corsan.

Os municípios são estes:

Bento Gonçalves, Canela, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Santa Maria e São
Francisco de Paula, Cachoeira do Sul, Campo Bom, Capão da Canoa, Carazinho, Charqueadas, Erechim, Estrela, Lajeado, Imbé,
Montenegro, Nova Santa Rita, Osório, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Torres, Tramandaí,
Vacaria, Venâncio Aires e Xangri-Lá, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Cidreira, Dois Irmãos, Estância Velha, Marau, Portão, Rio
Pardo, Taquara e Taquari.

Tua cidade está na lista? Não? Na próxima ela estará.

O cronograma dos estudos no BNDES prevê:

2021 - Estudos técnicos
2021 - Consulta pública
2021 - Aprovação dos órgãos de controle
2021 - Edital
2021 - Leilão
2021 – Contrato

O que fazer?

Bem, antes de mais nada, temos a obrigação de lembrar que tanto o Presidente da República, que comanda o BNDES quanto o
Governador do RS que trouxe esta maravilha importada de São Paulo para gerir a Corsan, foram eleitos pelo voto.
Todos nós sabíamos que tipo de política eles tinham para o saneamento e, por conseguinte, para nosso emprego.
Agora,  o  SINDIÁGUA vai  fazer  o  que  sempre  fez:  Lutar  contra  esta  verdadeira  liquidação  da  Companhia  Riograndense  de
Saneamento.

Esperamos que as outras entidades de classe da Corsan também queiram defender nossa Companhia.
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Entre em contato com o SINDIÁGUA
Site - sindiaguars.com.br

Facebook - facebook.com/sindiaguars
Twitter - twitter.com/sindiagua

      Água...
É um bem de todos.
Não pode ter dono!

Associe-se!
Nossa força depende de você.

 (51) 3221-8833
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

