
 

 

 

 

 
 

 

 

Esqueceu os Trabalhadores Presidente? 

 

Eduardo Leite e Barbuti viraram as costas para a Corsan na pandemia. 

A importância de termos água de qualidade para o combate ao vírus é algo irrefutável. A importância do 

Trabalhador da Corsan para que esta água chegue com qualidade à população é inquestionável. Tratamento de 

esgoto, por sua vez, indispensável. Tanto quanto a relação com o usuário. 

Então, qual a razão de este Trabalhador não estar nas prioridades do governo em relação à Covid-19? 

Fica evidenciado que este governo e este presidente da Corsan só estão interessados em repassar o lucro da 

Corsan o mais rápido possível aos amigos privados. Os Trabalhadores, a Companhia pública, estes não são 

importantes. 

 

O SINDIÁGUA enviou MAIS UM ofício ao Presidente solicitando providências neste momento em que a 

pandemia atinge seu pior momento até agora. Esperamos no mínimo, uma resposta do presidente. 

Os ofícios anteriores sequer foram merecedores de resposta por parte de Barbuti.  

 

Incrível 

 

O Presidente gasta R$ 5.209.493,38 para contratar uma empresa para melhorar a comunicação da direção da 

Corsan com o Trabalhador (pelo menos esta é a desculpa oficial). Mas este mesmo presidente não usa um 

simples ofício (Que é de graça) para se comunicar com este mesmo Trabalhador. Parece que tudo o que é de 

graça não interessa ao presidente. 

 

 

PETROBRÁS HOJE, CORSAN AMANHÃ 

 

Certamente você está acompanhando toda essa trapalhada do Presidente do Brasil na questão da Petrobras. 

Em apenas uma fala, e uma ação, do incauto presidente a estatal perdeu, em dois dias, mais de R$ 100 Bilhões 

em valor de mercado. 

 

Leia o texto na íntegra no link 

 

http://bit.ly/2P6mW3Z 

 

BOLETIM 2167 

23/02/2021 

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 

http://bit.ly/2P6mW3Z
https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

