
 

 

 
 

 
 

 

Garibaldi 

 

Mais uma grande preocupação para os trabalhadores daquela unidade: Estão vivendo uma "segunda onda" de ataques à 

permanência da CORSAN no município. A primeira foi na época da discussão do plano municipal de Saneamento há 

alguns anos. De lá para cá as cobranças continuaram e atingiram seu ápice desde o início da disputa eleitoral municipal. 

 

O prefeito eleito já adiantou que, ou a CORSAN muda os rumos no município, ou sua saída será certa. 

Lembrando de que Garibaldi faz parte dos 41 municípios do projeto do BNDES sobre "Concessão dos serviços de coleta 

e tratamento de esgoto e de serviços acessórios ao abastecimento de água", o que nos assombra ainda mais. As faltas de 

água falta de pessoal e o afastamento de entrada de esgoto na Barragem são as principais cobranças dos munícipes, 

imprensa e políticos de Garibaldi. 

 

 

Projeto louco 

 

O problema em Garibaldi é que a Corsan perdeu praticamente quatro anos com um projeto faraônico e louco do antigo 

diretor Caberlon. Projeto que já se sabia que não teria como realizar. 

O que está acontecendo em Garibaldi, da reclamação da classe política e dos cidadãos é um reflexo da falta de gestão do 

tempo do nada saudoso presidente Presser, seguido agora pela fúria privatista do Barbuti. 

 

Há obras previstas, mas incertas no que depender do atual presidente da Corsan. Se solucionar o problema de falta de 

água em Garibaldi como justificar a entrega para a iniciativa privada? Não é isto, presidente Barbuti? 

 

 

Pedido de doação 

 

Campanha ajude a Carol 

 

O colega Fabiano Ricardo Ferreira da cidade de Venâncio Aires solicita encarecidamente para quem puder colaborar com 

qualquer ajuda financeira para contribuir com o tratamento da sua filha Carolina de 4 anos.  Carolina possui um tumor 

chamado DIPG que segundo os médicos não é possível realizar cirurgia. Nesse caso, o colega pede ajuda para que possa 

dar prosseguimento ao tratamento. 

 

As doações podem ser feitas pela Caixa Econômica Federal em nome de Carolina Ferreira. 

 

Agência 0529 

Conta 013 00103735-6 

Caixa Federal conta poupança 

CPF 050.774.240-04 

 

 

Nota de pesar 

 

O SINDIÁGUA/RS comunica o falecimento de Dráuzio Macedo membro da diretoria da Federação Nacional dos 

Urbanitários (FNU) e do Sindicato dos Urbanitários da Paraíba (STIU-PB) em decorrência de complicações de infecção 

pelo novo Coronavírus. 

 

Prestamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares amigos. 

BOLETIM 2141 
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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

