
 

 

 

 

 
 

 

DECRETO DO GOVERNADOR 

 

Em respeito aos chefes que estão cumprindo o Comunicado DCIR de sexta-feira e também o Decreto do Governador 

resguardando a saúde do nosso trabalhador, assinalamos que este boletim não é para vocês. É somente para aqueles que 

deixam a FG “subir pra cabeça” fazendo pensar que podem colocar a vida dos colegas em risco. Lembrando que os 

hospitais estão lotados. 

 

DECRETO 

 

Bandeira preta e suspensão da cogestão: governo esclarece dúvidas sobre novas medidas 

Quais são os serviços considerados essenciais? 

O Decreto 55.240, de maio de 2020, define como essenciais as atividades públicas e privadas indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

Confira a seguir a lista de atividades: 

• captação, tratamento e distribuição de água; 

• captação e tratamento de esgoto e de lixo. 

 

Texto acima é o decreto VIGENTE do governador Eduardo Leite sobre Covid-19. 

 

É só ler com um pouquinho de inteligência (se não for pedir demais) para perceber que “renovação de parque, revisões de 

suspensões, instalação de lacre, etc. não são serviços ESSENCIAIS para se manter o abastecimento em momento de pico 

da pandemia. E se este tipo de serviço está atrasado na sua Unidade, será que não é incompetência tua mesmo, senhor 

chefe? Vocês estão achando que o Comunicado da DCIR deu férias para os colegas e vocês podem convocá-los ao bel 

prazer de vocês? É isto? Se fosse para este pessoal estar nas ruas, estariam então fazendo o essencial para a arrecadação 

da Corsan e não tapando furo de gestão da superintendência ou local. É tão difícil assim de entender? 

 

COVID-19 

 

Por determinação do Presidente do SINDIÁGUA/RS, estamos orientando a todos os colegas que se sentirem prejudicados 

com as atitudes mesquinhas e sem inteligência dos chefes locais no combate ao COVID-19 que entrem em contato  nos 

informado o nome da chefia em questão. 

 

Eles estão desrespeitando Decreto Estadual e também o Comunicado DCIR-CORSAN da última sexta feira. Se a gestão 

Corsan tomou providências para retirar o trabalhador do risco, por que o chefe local quer fazer o contrário? 

 

Informe ao sindicato o nome do chefe que entraremos na justiça contra o CPF do cidadão ou cidadã. A ação contra o CPF 

se justifica pois o Comunicado DCIR- CORSAN é claro quando diz que SOMENTE SERVIÇOS COMERCIAIS 

ESSENCIAIS DEVERÃO SER MANTIDOS. Não vamos fazer como o governo federal e brincar com a vida da 

população. No nosso caso, com a vida dos Trabalhadores da Corsan. 

 

 

Negacionistas 

 

Falando em governo federal, infelizmente temos dentro da Corsan pessoas adeptas ao método do presidente da República 

de negar a ciência e subestimar o vírus. O que estas pessoas resolvem fazer com suas próprias vidas é problema delas. 

Mas elas não têm o direito de colocar outros colegas em risco. 

 

Portanto, se você souber de alguém que, com sintomas, comparece ao trabalho, se nega a fazer exames ou quando faz não 

mostra o resultado a ninguém, entre em contato com o SINDIÁGUA/RS imediatamente. É a sua vida que está em jogo. 
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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

