
 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGAS DA CORSAN 

 

Nosso SINDIÁGUA/RS vem na batalha de defesa do nosso emprego, com o grupo atual, desde 

2007. Na verdade, o anúncio feito pelo Governador, com a intenção de privatizar a Corsan, é 

uma consequência de tudo que lutamos contra lá em Brasília, desde as primeiras propostas de 

mudança na lei do saneamento. Foram meses praticamente acampados em Brasília tentando 

conscientizar os deputados sobre o que viria a acontecer. 

 

Se todos lembram, quantas vezes pedimos ajuda aos nossos trabalhadores em busca de 

mobilização? Pois é só na luta popular é que se muda voto de deputado. Infelizmente, para boa 

parte dos nossos colegas, o problema que já anunciávamos naquela época parecia tão distante e 

nunca iria nos atingir. Pois aí está, chegou o resultado. 

 

E a experiência desta luta nos cacifa a enfrentar mais este momento difícil.  Agora, já 

aglutinados em forma de um Forum em Defesa da Água e do Saneamento, abarcando as 

entidades de classe da Corsan, e também muita gente e entidades de fora, estamos travando 

mais esta batalha. O trabalho que já estamos fazendo é junto aos deputados e também na esfera 

judicial. Prefeitos e vereadores serão essenciais nesta luta, por isso já temos várias agendas 

marcadas em nível de municípios. 

 

Contratamos equipe de mídia, mesmo antes do anúncio do governador, para nos assessorar no 

importante trabalho de convencimento da população. Importante toda e qualquer mobilização 

dos colegas, e nisto somos parceiros, mas devemos tomar cuidado dando preferência para as 

entidades de classe constituídas para evitar o que ocorreu com um deputado que entrou em 

contato com nosso Sindicato para reclamar que havia sido agredido verbalmente por 

funcionário da Corsan. 

 

Não podemos correr o risco de perder votos de deputados por algum erro estratégico nosso. 

Vamos vencer mais esta batalha. 
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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

