
TRABALHO DO SINDIÁGUA

Todos sabem que o presidente da Corsan, Barbuti, lançou mão de R$ 33 milhões (valor pode ser muito maior) do dinheiro
público  da  Corsan  para  contratar  empresas,  SEM  LICITAÇÃO,  para  prestarem  serviços  que  visam  unicamente  a
privatização  do  saneamento  no  RS  e  consequente  extinção  dos  nossos  empregos.
Os  contratos  privilegiam advogados  amigos  da  assessora  do  presidente,  amigos  do  presidente,  entidade  que  já  foi
proprietária da AEGEA, tem contrato com o BNDES, com consultorias “especializadas” (consultoria historicamente é um
sumidouro de dinheiro público).

Há até um contrato com uma OSCIP, obviamente com sede em São Paulo, organização que se intitula como “Finanças do 
bem”. Será que Barbuti está dizendo que quem fez as finanças da Corsan até hoje seria “do mal”?
Mas, o fato é que na cabeça de Barbuti tudo é válido para repassar dinheiro público para empresas privadas. Se a empresa 
tiver sede em São Paulo, melhor ainda.

E o SINDIÁGUA?

Colegas, o momento é extremamente delicado em relação à Corsan pública e ao nosso emprego. O governador Leite, 
muito provavelmente a mando do governador de São Paulo, colocou no comando da Corsan uma pessoa sem 
compromisso algum com o povo gaúcho e, muito menos, com a questão do saneamento público em nosso estado.
Mas o fato é que estamos, talvez, na mais difícil batalha travada até hoje. 

Para  aqueles  colegas  que  sempre  duvidaram,  e  continuam duvidando  da  gravidade  da  situação,  a  terceirização  no
Tratamento já é realidade e a leitura só não começou ainda por pequenos ajustes que ainda faltam. O estudo lá no
BNDES, o primeiro deles, que privatiza inclusive a água em (por enquanto) 41 municípios também já é uma realidade.

Nossa estratégia de luta não pode ser colocada em boletim.

Mesmo alguns diretores do SINDIÁGUA estando em seus períodos de férias, o trabalho não pode ser interrompido. Os
privatistas gostam muito deste período de Natal, ano novo, férias, para implementarem suas maldades. Além de negociar
o presente Acordo Coletivo, temos que trabalhar para que tenhamos outros Acordos Coletivos nos anos vindouros. 

O SINDIÁGUA-RS está em reuniões com pessoas especializadas de todas as partes do Brasil, contatos com políticos,
com equipes de advogados, com equipes de mídia.

Mas isto é o máximo que podemos tornar público para não dar munição ao nosso inimigo. Salientando a todos que este 
inimigo tem todo o dinheiro da Corsan para usar contra nós, tem amparo da AEGEA, de Fundo Internacional (Singapura) 
e nós temos apenas o apoio da nossa classe Trabalhadora. Mas, “Não podemo se entregá pros home, de jeito nenhum!!!!”

A Corsan pública com a manutenção do nosso emprego é questão de honra para o SINDIÁGUA-RS.
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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

